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الالم� والإوز ك�أجهزة اإنذار 

�صد الل�صو�ص
ت��ق��ول ���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ن يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، �إن �مل���ز�رع���ن ي��ت��ح��ول��ون �إىل 
�لالما  وحيو�نات  �لإوز  ��شتخد�م  مثل  ع��ادي��ة،  غري  �أمنية  �إج���ر�ء�ت 

ملكافحة �جلرمية �ملتنامية يف مناطقهم. 
كما حتول مز�رعون �آخرون �إىل �أ�شاليب �أخرى تعود للع�شور �لو�شطة 
ومز�رعهم  منازلهم  ح��ول  �لأ�شيجة  وتن�شيب  �خل��ن��ادق،  حفر  مثل 

للحوؤول دون �قتحام �لل�شو�ص ملمتلكاتهم. 
"�إن �إف يو مات�شو�ل" �لتي توفر �لتاأمن لنحو ثالثة  وقالت �شركة 
�أرباع �ملز�رع يف بريطانيا، �إن هنالك زيادة بن�شبة 13 باملئة يف حو�دث 
�ل�شرق مقارنة مع �لعام �ملا�شي. وتعترب هذه �لزيادة �لأكرب يف معدل 
 45 يقارب  ما  تكلفتها  وبلغت   ،2010 ع��ام  منذ  �لريفية  �جلرمية 

مليون جنيه �إ�شرتليني. 
وبات �ملز�رعون ي�شتخدمون �لإوز �لذي ميتلك غر�ئز قوية يف �كت�شاف 
�لذين يقرتبون  �لغرباء  �إىل �شر��شته يف مهاجمة  �إ�شافة  �ملتطفلن، 

من ممتلكات �أ�شحابه. 
�ملنازل و�مل��ز�رع لل�شرقات �ملحتملة  �أ�شحاب  كما ي�شتطيع �لإوز تنبيه 

عن طريق �إ�شد�ر �أ�شو�ت عالية عندما يح�ص باقرت�ب �لغرباء. 
�لالما  حيو�نات  �مل��ز�رع��ن  من  �لعديد  ي�شتخدم  �لإوز،  �إىل  �إ�شافة 
وتوجيه  �ملت�شللن،  مب��ط��اردة  م��ع��روف��ة  لأن��ه��ا  ممتلكاتهم،  حل��ر����ش��ة 

�لركالت �إليهم �إن متكنت من �لإم�شاك بهم. 
��شتخد�م  �إن  للتاأمن،  مات�شو�ل  يو  �إف  �إن  �شركة  با�شم  ناطق  و�أ�شار 
ب�شكل  �رت��ف��ع  �لل�شو�ص  ملكافحة  �ل��ع��ال��ي��ة  للتكنولوجيا  �مل���ز�رع���ن 
ملحوظ يف �لآونة �لأخرية، �إذ �أنهم باتو� ي�شتخدمون �أجهزة �لتتبع، 
وكامري�ت �ملر�قبة، و�أجهزة ��شت�شعار �حلركة، و�لأ�شعة حتت �حلمر�ء، 

بح�شب ما نقلت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

عالج احليوان�ت الأليفة 
ب�مل�ريجوان� ي�صطدم بقيود 

�ملاريجو�نا  �أن  على  جديدة  �أدل��ة  �لطبية  �لأب��ح��اث  من  موجة  توفر 
ميكن �أن ت�شاعد �لكالب و�لقطط على �لتعاي�ص مع �لتهاب �ملفا�شل 
و�ل�����ش��رع و�ل��ت��وت��ر وغ��ريه��ا م��ن �لأم��ر����ص دون �لأع��ر����ص �جلانبية 
لالأدوية �لتقليدية لكن �لأطباء �لبيطرين يخ�شون �لتو�شية بها يف 
و�شفاتهم �لعالجية حتى ل يعترب ذلك خمالفة للقو�نن �لحتادية 

يف �لوليات �ملتحدة.
�أم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �لأق�����ل ب��ال���ش��ت��خ��د�م �لطبي  30 ولي����ة  و���ش��م��ح��ت 

للماريجو�نا لكن ذلك ل ي�شمل �حليو�نات �ملري�شة.
ويقول �لطبيب جيفري باورز رئي�ص �للجنة �لفرعية للعالج بالقنب 
يف �جلمعية �لأمريكية للطب �لبيطري �إن �لبيطرين يحجمون لهذ� 
�ل�شبب حتى عن مناق�شة �لعالج باملاريجو�نا �لذي يظل غري م�شروع 

وفقا للقو�نن �لحتادية، خوفا من �شحب تر�خي�شهم �ملهنية.
ق��ر�ر�ت �شعبة  �تخاذ  �لأليفة يف  �لأم��ر لأ�شحاب �حليو�نات  وي��رتك 

مثل حتديد �جلرعات وفرتة �لعالج.
لكن �لتغيري قد يبد�أ قريبا يف كاليفورنيا �لتي تبدو م�شتعدة لإ�شد�ر 
�أول قانون يعطي �لبيطرين �لغطاء �لقانوين �لذي يحتاجونه للرد 

على �أ�شئلة عن ��شتخد�م �لقنب يف عالج �حليو�نات �لأليفة.
�أيالند يف مي�شيجان  وقالت جودي بويل )62 عاما( وهي من بيفر 
ل  �لكلب  لكن  طبيبه  من  ن�شيحة  على  �حل�شول  لالإن�شان  "ميكن 
�لقانونية. هذ� غريب". ويتلقى ماك كلب  �لناحية  ميكنه ذلك من 
جودي �لعالج بو�شفات طبية تقليدية منذ �شنو�ت لل�شفاء من �لتهاب 
�إ�شابته  �إىل  �لأدوي���ة  لهذه  �لرت�كمي  �لأث��ر  و�أدى  و�لتوتر  �ملفا�شل 

بف�شل كبدي.
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�ص�م�صونغ حتدد موعد اإطالق غ�لك�صي نوت 9
عن  �شتك�شف  �شام�شونغ  �أن  "يونهاب"،  �جلنوبية  كوريا  �أن��ب��اء  وكالة  ذك��رت 
�شمن  وذلك  �أغ�شط�ص،  هاتفها �ملنتظر "غالك�شي نوت 9"، غد�ً �خلمي�ص 9 
خطة ترمي للهيمنة على �شوق �لهو�تف �لذكية، قبل طرح �ل�شركة �ملناف�شة 

�أبل لهاتفها �جلديد.
تخزين  بطارية  �شعة  باأكرب  جمهز�  �جلديد  �لهاتف  يكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
من بن �شل�شلة من �لهو�تف �لذكية �مل�شّنعة من قبل �ل�شركة، وفق ما ذكرت 

م�شادر �شناعية للوكالة.
9" خ��الل حفل  ن��وت  " غالك�شي  �لكورية �جلنوبية عن  �ل�شركة  و�شتك�شف 

تنظمه يف مدينة نيويورك �لأمريكية.
فيديو  مقطع  با�شتثناء  �لتفا�شيل  م��ن  م��زي��د�  �شام�شونغ  تقدم  مل  وبينما 
ميلي   4،000 ببطارية  جمّهز  �جلديد  �لهاتف  �إن  م�شادر  قالت  ت�شويقي، 
�أمبري بال�شاعة، وب�شا�شة قيا�ص 6.4 بو�شة، كما يتميز ب�شعة تخزين �شخمة 

تبلغ 512 غيغابايت.
�جلهاز  �شعر  �شي�شل  غيغابايت،   512 ن�شخة  �شام�شونغ  طرحت  ح��ال  ويف 

�ملتوقع �إىل 1200 دولر�.
و�لت�شوير  �ملو�شيقى  ت�شغيل  "خدمات   9 ن��وت  "غالك�شي  يقدم  �أن  ويتوقع 

و�لتحّكم يف �لألعاب بو��شطة قلم رقمي يدعم خدمة �لبلوتوث �لال�شلكية.
وتخطط �شام�شونغ لقبول طلبات �شر�ء �بتد�ء من 14 �أغ�شط�ص �جلاري، على 
�أن يطرح ر�شميا للبيع يوم 24 من �ل�شهر ذ�ته، وذلك بناء على ��شرت�تيجية 
هادفة �إىل �لهيمنة على �شوق �لهو�تف �لذكية قبل �شهر و�حد من موعد طرح 

ن�شخة جديدة لهاتف "�آيفون" من قبل �ل�شركة �ملناف�شة "�أبل".

مذيع اأمل�ين يرتدي 
جالبية �صعيدية 

�نت�شر على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
على  ظهر  �أمل����اين،  مل��ذي��ع  م�شور  مقطع 
�جلمهور وهو يرتدي "جالبية" �شبيهة 
بالزي �لتقليدي �لذي يرتديه �مل�شريون 
يف جنوب �لبالد )�شعيد م�شر(. وظهر 
�لأملانية  للقناة  �جل��وي��ة  �لن�شرة  م��ذي��ع 
�خلا�شة RTL، حمذر� �مل�شاهدين من 
موجة حر قادمة لأوروب���ا، وه��و يرتدي 
�ملغردين  وبح�شب  �ل�شعيدي.  �جللباب 
ف����اإن �مل���ذي���ع ب����رر ظ���ه���وره ب��ه��ذ� �ل����رد�ء 
�حلر�رة  درج���ات  يف  �لقيا�شي  ب��الرت��ف��اع 
باأملانيا، خالل �لأيام �ملقبلة، حيث تعاين 
�أوروب�����ا م��ن م��وج��ة �شديدة  دول ج��ن��وب 
�لقيظ، يعتقد �أنها قادمة من  �أفريقيا. 
وخالل �لأيام �ملا�شية، جلبت كتلة هو�ئية 
�شاخنة قادمة من �أفريقيا موجة حر �إىل 
�أوروبا، كما دفعت �ل�شلطات �ل�شحية �إىل 
�إ�شد�ر حتذير�ت ب�شاأن �أتربة قادمة من 
�رتفاع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ك��ربى،  �ل�شحر�ء 
ل��درج��ات �حل���ر�رة يف بع�ص  غ��ري معتاد 

�ملناطق �جلنوبية.

ابن �صين�.. غوغل يحتفي 
مبيالد  اأمري الأطب�ء

�حتفى موقع غوغل بذكرى مرور 
1038 عاما على ميالد �لطبيب 
علي  �مل�شلم  و�ل��ع��امل  و�لفيل�شوف 
�حل�شن  ب��ن  �هلل  عبد  ب��ن  �حل�شن 

بن علي بن �شينا.
وكان �بن �شينا ولد يف قرية �أف�شنة 
بالقرب من بخارى )يف �أوزبك�شتان 
حالياً( من �أب من مدينة بلخ )يف 

�أفغان�شتان حالياً( و�أم قروية.
980م وتويف  370 ه�  �شنة  وولد 
�شنة  حاليا(  �إي���ر�ن  )يف  همد�ن  يف 

)1037م(. ه�   427
"�ل�شيخ  بلقب  �شينا  �ب���ن  وُع����رف 
باأمري  �لغربيون  �لرئي�ص" و�شماه 
�لأط���ب���اء و�أب����و �ل��ط��ب �حل��دي��ث يف 

�لع�شور �لو�شطى.
200 كتابا يف مو��شيع  �أّل��ف  وقد 
على  يرّكز  منها  �لعديد  خمتلفة، 
�شينا  �بن  ويعد  و�لطب.  �لفل�شفة 
م��ن �أول م��ن ك��ت��ب ع��ن �ل��ط��ّب يف 
�أ�شلوب  �أو  نهج  �تبع  ولقد  �ل��ع��امل 
و�أ�شهر  وج���ال���ي���ن���و����ص.  �أب�����ق�����ر�ط 
�أع��م��ال��ه ك��ت��اب �ل��ق��ان��ون يف �لطب 
متو�لية  ق��رون  ل�شبعة  ظ��ل  �ل��ذي 
�لطب،  ع��ل��م  يف  �لرئي�شي  �مل��رج��ع 
�لطب(  )�ل��ق��ان��ون يف  كتابه  وب��ق��ي 
�مل���رج���ع �لأ���ش��ا���ش��ي يف ت��ع��ل��ي��م هذ� 
�ل�شابع  �لقرن  �أو����ش��ط  حتى  �لفِنّ 
�أوروب������ا. وُيعد  ع�����ش��ر يف ج��ام��ع��ات 
�لتهاب  و�شف  م��ن  ل  �أَوّ �شينا  �ب��ن 
�شحيًحا،  و�شًفا  يِلّ  �لأَوّ حايا  �ل�َشّ
وو�شف  �ل��ريق��ان،  �أ�شباب  وو���ش��ف 
�إىل  و�نتبه  �ملثانة،  ح�شى  �أعر��ص 
�ل�شفاء  يف  �لنف�شانية  �ملعاجلة  �أثر 

من �لكثري من �لأمر��ص.

حرائق 2018 تك�صف "تكتيك�ت" 
احلرب الع�ملية الث�نية

ك�شفت حر�ئق غابات قرب �شو�حل 
�أثريا  معلما  �أي��رل��ن��د�  ج��م��ه��وري��ة 
يعود لزمن �حلرب �لعاملية �لثانية، 
"��شتدللية"  ع��الم��ة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ه�شبة  ع���ل���ى  ت���ق���ع  ل���ل���ط���ي���اري���ن 

مرتفعة.
وك�������ش���ف���ت ح����ر�ئ����ق �ل����غ����اب����ات عن 
�أحجار  م���ن  م��ك��ون��ة  �أح�����رف  ع����دة 
م���ر����ش���و����ش���ة ع���ل���ى ه�����ش��ب��ة تقع 
كونت  ه����ي����د،  ب�������ر�ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�لأحرف كلمة "�أيري"، �لتي تعني 

�لإيرلندية. "�أيرلند�" باللغة 
�إن  "�إندبندنت"  �شحيفة  وق��ال��ت 
ت�����ش��ت��خ��دم كدللة  ك���ان���ت  �ل��ك��ل��م��ة 
ج���غ���ر�ف���ي���ة ل����ط����ي����اري �حل���ل���ف���اء، 
و�لطيارين �لأمل��ان على حد �شو�ء، 

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية.

كيف تتغّلب على نزلت 
الربد يف ال�صيف؟

ي�شاب مالين من �لنا�ص حول �لعامل 
�ل�����ش��ي��ف على  �ل���ربد يف ف�شل  ب��ن��زلت 
�أكرث  تنت�شر  ميكروباته  �أن  من  �لرغم 
�ل��ت��غ��ّل��ب على  ل��ك��ن ميكنك  �ل�����ش��ت��اء.  يف 
�أعر��ص هذ� �لربد وتخفيفها مبجموعة 

من �لإجر�ء�ت كالتايل:
�إىل  ���ش��ت��ح��ت��اج  �ل��ط��ق�����ص �جل�����اف   * يف 

مرّطب لهو�ء �لغرفة.
�أو  �مل��ل��ح��ي،  ب��ال��ب��خ��اخ  �لأن����ف  تنظيف   *
�مل��اء و�مللح لتطهري  عن طريق حملول 

�جليوب �لأنفية.
* لأن �جل�شم يفقد �ملزيد من �ل�شو�ئل 

يف طق�ص �ل�شيف يحتاج �مل�شاب بالربد 
على  للحفاظ  �ل�شو�ئل  م��ن  مزيد  �إىل 
على  �ل�شو�ئل  ت�شاعد  �جل�شم.  ترطيب 

�إخر�ج جر�ثيم �لربد من �جل�شم.
�أف�شل  م�����ن  ����ش���ي  ف���ي���ت���ام���ن   *

�لعالجات �لتي تكافح �أعر��ص 
تناول  وت���خ���ّف���ف���ه���ا.  �ل�������ربد 

�لفو�كه �لغنية بالفيتامن 
م���������ث���������ل �جل��������������و�ف��������������ة، 

)�لفريز(،  و�ل��ف��ر�ول��ة 
و�لتفاح،  و�ل��ع��ن��ب، 

و�لربوكلي.

ت�شري �لأبحاث �إىل �أن �خل�شارية ميكن �أن يكون لها فو�ئد 
�إذ� ما مت �لتخطيط لها ب�شكل  �شحية كبرية على �جل�شم، 
تغيري�ت كبرية  �إىل  �لنظام  ه��ذ�  �ت��ب��اع  ي���وؤدي  ق��د  �إذ  جيد. 
�تبعو�  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك،  بالن�شبة  خ�شو�شاً  �جل�شم  د�خ���ل 
ن��ظ��ام��اً غ��ذ�ئ��ي��اً غ��ن��ي��اً ب��ال��ل��ح��وم، وم��ن��ت��ج��ات �لأل���ب���ان طو�ل 
حياتهم. ومن ناحية �أخرى يف�شل �أخ�شائيو �لتغذية عدم 
�لتخلي عن �للحوم، وم�شتقات �حلليب، نظر�ً للفيتامينات، 
يعني  ل  ذل��ك  �أن  غ��ري  �جل�شم،  �شيفتقدها  �لتي  و�مل��ع��ادن، 
تناول �للحوم يومياً، بل �تباع نظام غذ�ئي متو�زن، بح�شب 

ما ن�شره موقع )ديلي ميل( �لربيطاين.
تفتقر �حلمية �خل�شارية �إىل بع�ص �لعنا�شر �لغذ�ئية �ملهمة 
�لكال�شيوم،  B12، �حلديد،  ومعادن مثل:  فيتامينات  من 
�لدهنية  و�لأح��م��ا���ص  �ل��زن��ك،   ،A فيتامن   ،D فيتامن 
�لفيتامينات،  ل��ه��ذه  �مل�����ش��ادر  �أف�����ش��ل  �أن  ح��ي��ث   ،3 �أوم��ي��غ��ا 
�لعظام،  و�شحة  �لهرموين،  للتو�زن  �أ�شا�شية  تعترب  �لتي 
و�للحوم،  �لأ���ش��م��اك،  ه��ي  �لنف�شية،  و�ل�شحة  و�لأ���ش��ن��ان، 
�لدر��شات  بع�ص  �أخ��رى، فقد وج��دت  ناحية  وم��ن  و�لكبد. 
باأمر��ص  �لإ�شابة  خطر  من  تقلل  �خل�شارية  �حلمية  �أن 
�لقلب و�ل�شر�ين، وذلك ب�شبب ��شتبعاد �لأطعمة مرتفعة 
�لقليلة  �لأ�شهر  يف  �ل��وزن  خ�شارة  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ده��ون. 
�لأوىل، نتيجة �لتقليل من �ل�شعر�ت �حلر�رية، بح�شب ما 

ن�شره موقع )كو�رتزي(.
غ���ري �أن �لأ���ش��خ��ا���ص، �ل���ذي���ن ي��ت��ب��ع��ون ه���ذه �حل��م��ي��ة، قد 
ي�شعرون بالرتياح خالل �ل�شنة �لأوىل و�لثانية فقط، وبعد 
ذلك، يبد�أ �لتعب و�لكتئاب بالت�شلل �إليهم، كما يعانون من 
ن��زلت �ل��ربد �مل��ت��ك��ررة، ويف بع�ص �حل���الت ف��ق��د�ن �ل�شعر، 
وزي��ادة �ل��وزن، ف�شاًل عن حدوث م�شاكل يف وظائف �لغدة 

�لدرقية. لذ� ين�شح باملحافظة على نظام غذ�ئي متنوع، �أو 
حمية  �أي  �إىل  �للجوء  قبل  �لتغذية  يف  خمت�شن  ��شت�شارة 

غذ�ئية قا�شية ومتطرفة.

�لنباتيون يعّمرون �أكرث 
تكرث �لدر��شات �لتي تتحدث عن خماطر �ملبالغة يف تناول 
�للحوم وخا�شة �حلمر�ء منها، بل وحتى �إن هناك در��شات 
�لتغذية  عالقة  فما  �أط���ول.  يعمرون  �لنباتين  �أن  �أثبتت 

�لنباتية بطول �لعمر؟ وما هي مز�يا �لتغذية �لنباتية؟
�ملا�شي،  �لقرن  �شتينات  �إىل  �لنباتية  �لتغذية  ثقافة  تعود 
ويرجع �شببها �إىل رف�ص �لبع�ص فكرة قتل �حليو�نات لتناول 
حلومها. ومنذ ذلك �حلن تدور �لكثري من �لنقا�شات حول 
�أكرث من تناول  �لنباتي �شحيا  �لغذ�ئي  �لنظام  �إذ� كان  ما 
�للحوم. وبح�شب بع�ص �لدر��شات، فاإن هناك �أدلة و��شحة 
�للحوم  �أكل  �مللمو�شة لالبتعاد عن  �ل�شحية  �لفو�ئد  توؤكد 

و�ملنتجات �حليو�نية.
ووفقا لدر��شة ن�شرها موقع "هيلث د�ي نيوز" فاإن باحثن 
من جامعة ليند� يف كاليفورنيا قامو� باإجر�ء در��شة طويلة 
��شتنتاج  �إىل  وتو�شلو�  �أل��ف م�شارك،   73 �أك��رث من  �شملت 
�لنباتيون  يتبعها  �لتي  �لغذ�ئية  �لأنظمة  بع�ص  �أن  مفاده 
ن�����ش��ب��ة �لإ�شابة  �ل��وف��ي��ات و�ن��خ��ف��ا���ص  ب���رت�ج���ع  م��رت��ب��ط��ة 

باأمر��ص مميتة.
ول يز�ل �حتمال وجود �شلة بن �لنظام �لغذ�ئي و�لوفيات 
�شابقة بع�ص  در�����ش���ات  �إذ ح���ددت  ل��الأب��ح��اث،  ه��ام��ا  جم���ال 
تناول  �أن  تبن  خاللها  ومن  بالوفيات،  �ملرتبطة  �لأغذية 
تلك �لأغذية مرتبط بانخفا�ص ن�شبة �لوفيات. ومن هذه 
�لأغذية �ملك�شر�ت و�لفو�كه و�حلبوب و�لألياف و�لأحما�ص 

�لتي  �لغذ�ء  �مل�شبعة و�ل�شلطة وبع�ص عاد�ت  �لدهنية غري 
على  تعتمد  و�لتي  �ملتو�شط  �لأبي�ص  �لبحر  �شكان  يتبعها 
تعد  بينما  �لكربوهيدر�ت.  منخف�شة  و�مل���و�د  �خل�شرو�ت 
�للحوم و�ل�شكريات من �لأغذية �لثقيلة و�ملرتبطة بارتفاع 
ما  �أط��ول،  يعمرون  �لنباتين  �أن  يعني  ما  �لوفيات.  معدل 
وطول  �لنباتية  �لتغذية  بن  �لعالقة  عن  للت�شاوؤل  يدفع 

�لعمر؟
بال�شرطان: �لإ�شابة  ن�شبة  تخفي�ص   .1

�أظهرت �لكثري من �لدر��شات وجود �رتباط بن �نخفا�ص 
خطر �لإ�شابة بال�شرطان ونظام �لتغذية �لنباتية. وخل�شت 
�لتغذية  �أن  �إىل  نباتي  م�شارك   300 على  �أج��ري��ت  در����ش��ة 
�ل��ن��ب��ات��ي��ة ت��ق��ي م��ن �لإ���ش��اب��ة مب��ر���ص �ل�����ش��رط��ان. فهناك 
تعالج  �أن  �ل��ت��ي ميكن  �لأع�����ش��اب و�خل�����ش��رو�ت  م��ن  �لكثري 
وفقا  منه،  �ل�شفاء  على  ت�شاعد  �إنها  وحتى  بل  �ل�شرطان، 

ملوقع "غيزوندهايت هويته".
2. �شغط �لدم:

وفقا ملوقع "ديلي هيلث بو�شت" �ملعني ب�شوؤون �ل�شحة، فاإن 
�شغط �لدم لدى �لأ�شخا�ص �لنباتين منخف�ص �أكرث من 
�آكلي منتجات �للحوم. ما يعني �أن �أولئك �لذين يعانون من 
�رتفاع يف �شغط �لدم من �لأف�شل لهم �لنتقال �إىل �لتغذية 

�لنباتية.
�لقلب: �أمر��ص   .3

ب��اأم��ر����ص �لقلب،  ي���وؤدي �رت��ف��اع �شغط �ل��دم �إىل �لإ���ش��اب��ة 
و�رتفاع �لكولي�شرتول يف �لدم و�لذي يعود لتناول �للحوم، 
بينما  �لقلب.  باأمر��ص  �لإ�شابة  �حتمال  �رت��ف��اع  يعني  ما 
 32 ح��و�يل  �لقلب  باأمر��ص  �لنباتين  �إ�شابة  ن�شبة  تكون 

باملئة، مقارنة بالأ�شخا�ص �لذين ياأكلون �للحوم.

م�ذا يحدث جل�صمك اإذا اأ�صبحت نب�تيً�؟

�لنباتية  �حلمية  ع��ن  �سمعت  ق��د  ب��اأن��ك  �سك  ال 
�ل�سرفة من قبل )فيغن(، ولكن هل تعلم كيف يوؤثر 
عن  وتخليت  �تبعتها  �إذ�  ج�سمك  على  �لتغيري  هذ� 
تعرف  جميعها؟  �حلليب  ومنتجات  �للحوم  تناول 

على �جلو�نب �الإيجابية و�ل�سلبية منها:
هناك توجه كبري نحو �حلميات �لغذ�ئية �لنباتية، 
�الأكرب  و�لتوجه  جديد،  حياة  كاأ�سلوب  و�تباعها 
موؤخرً� نحو ما يدعى �خل�سارية �أو �لنباتية �ل�سرفة 
�للحوم  عن  �لتخلي  على  تقت�سر  ال  �لتي  )فيغن(، 

�إلغاء �حلليب وجميع  و�إمنا على  فح�سب، 
�إىل  �إ�سافة  منتجاته من قائمة طعامك، 

�لتوجه.  هذ�  ور�ء  �لد�فع  ويختلف  �لبي�ض. 
�لبع�ض  يعتنقه  فيما  ل��رو�ج��ه،  �لبع�ض  يتبعه  �إذ 
�أو  �حليو�نات،  وحماية  بالبيئة،  متعلقة  الأ�سباب 
الأ�سباب �سحية، �أو حتى دينية. ولكن مهما �ختلفت 
�أو  �الإيجابية،  �سو�ء  �ل�سحية  فالنتائج  �الأ�سباب 

�ل�سلبية هي ذ�تها.



اخلميس  9   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12399  
Thursday   9   August   2018  -  Issue No   12399

22

�ش�ؤون حملية

متا�سيًا مع ��سرت�تيجيتهما ل� عام ز�يد

�صندوق الزك�ة وج�معة اأبوظبي يدعم�ن الطلبة بـ 50 مليون درهم من املنح وامل�ص�عدات امل�لية 

اأجنحة املك�صيك للنح�ت املك�صيكي خورخي م�رين ي�صل اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

تهدف  �ل��ت��ي  ز�ي���د  ل��ع��ام  ��شرت�تيجيتها  م��ع  متا�شياً   
و�لتعليمية  �لجتماعية  �لتنمية  م��ع��دلت  رف��ع  �إىل 
�ملكثفة  �أبوظبي" جهودها  "جامعة  تو��شل  بالدولة، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ن��دوق �ل���زك���اة يف ����ش��ت��ك��م��ال مبادرة 
منحة �جلامعين �ل�شنوية �لتي �أطلقتها حتت عنو�ن 

."1439 ح�شانة  وزكاتنا  �أمانة  "�شبابنا 
ممن  �لطلبة  م�شاعدة  �إىل  �ل�شنوية  �مل��ب��ادرة  وتهدف 
�ملعتمدة  �ل��الئ��ح��ة  ح�شب  �ل��زك��اة  ���ش��روط  ي�شتوفون 
مل����دة در�����ش���ت���ه���م يف بر�مج  �ل����زك����اة وف���ق���اً  ب�����ش��ن��دوق 
�أبوظبي"  "جامعة  ت��ط��رح��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص 
ب��ف��روع��ه��ا يف �أب���وظ���ب���ي ودب����ي و�ل���ع���ن وم���رك���زه���ا يف 

ك���ب���ري�ً للعام  �ل���ظ���ف���رة. وح�����ش��دت �مل����ب����ادرة جن���اح���اً 
�لثامن على �لتو�يل منذ �نطالقتها يف عام 2010، 
وجمعت عائد�ً �شخماً و�شل �إىل 50 مليون درهم من 
�لزكاة  �شندوق  خ��الل  من  و�لتربعات  �لزكاة  �أم��و�ل 
�ل���ذي ب���دوره رف��ع م��ن �لأع��ب��اء �ملالية �ل��ت��ي ك���ادت �أن 
ت�شكل حتدياً كبري�ً مما قد يوؤثر �شلباً على م�شتقبل 
ما يزيد عن 1500 من �لطالب و�لطالبات من ذوي 

�لأ�شر �ملتعففة.
رئي�ص  �لظاهري،  بن حرمل  �شعيد  علي  �شعادة  و�أّك��د 
"جامعة  �أن  على  �لتنفيذي،  �أبوظبي  جامعة  جمل�ص 
�أبوظبي" تكثف جهودها لدعم م�شرية �لعمل �لإن�شاين 
يف  �لج��ت��م��اع��ي  �لتكافل  وحتقيق  �لتعليم  جم��ال  يف 
جمتمع دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �نطالقاً من 

�لر�شالة �حل�شارية �لتي تدعو �إليها �لقيادة �لر�شيدة 
من  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ف��ه��وم  ت��ب��ن��ي  مت�شمنة 
خالل �لتعاون �مل�شرتك مع كافة �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات 

�ملعنية. 
و�أ�شاف: تاأتي �ملبادرة يف �إطار جهود "جامعة �أبوظبي" 
لإحياء قيم "عام ز�يد" �لتي ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ 
عن   - ث���ر�ه  �هلل  طيب   - نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
بالأمم، و�حلكمة،  و�لنهو�ص  �لإن�شان،  وبناء  �لعطاء، 
و�ل�شتد�مة و�شوًل �إىل �إثر�ء روح �لتكافل يف �ملجتمع 
لدفع عجلة �لتنمية و�لرتقاء باملجالت �لجتماعية 
�أن  �لظاهري  و�أو���ش��ح  �لتعليم.  قطاع  يف  وتطويرها 
�لإيجابي  دعمها  على  حتر�ص  �أبوظبي"  "جامعة 
�لتح�شيل  و�مل�شتمر للطلبة من خالل توفري فر�ص 

�جلامعي للطالب �لر�غبن من ذوي �مل�شتوى �لعلمي 
�لدر��شية  �ل��ر���ش��وم  دف��ع  ق��ادري��ن على  و�ل��غ��ري  �جليد 
�لدر��شية  �ملالية  �لأع��ب��اء  م��ن  �لتخفيف  �إىل  �إ�شافة 
در��شتهم  و�لأه��ايل مما ي�شمن مو��شلة  �لطلبة  عن 
�ملتو��شل  و�لج��ت��ه��اد  �لأك��ادمي��ي��ة  �أه��د�ف��ه��م  وحتقيق 
موثوقة  علمية  ���ش��ه��ادة  على  للح�شول  �ل��در����ش��ة  يف 
تعليمية  موؤ�ش�شة  ب�شفتها  �أبوظبي"  "جامعة  م��ن 

و�أكادميية مرموقة.
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  �أبوظبي" جميع  "جامعة  وتدعو 
و�جلهات �ملعنية للم�شاهمة يف مبادرة " �شبابنا �أمانة 
وزكاتنا ح�شانة 1439" ب�شخاء مما ي�شاهم يف زيادة 
در��شتهم  مو��شلة  م��ن  �مل�شتفيدين  �لطلبة  ف��ر���ص 

و�حل�شول على �ل�شهادة �لأكادميية.

•• اأبوظبي - الفجر

�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ملك�شيك يف  ���ش��ف��ارة  �أع��ل��ن��ت   
�ملك�شيك" للنحات  "�أجنحة  �لفني  �لعمل  �أن  �ملتحدة 
�مل��ك�����ش��ي��ك��ي �ل�����ش��ه��ري خ���ورخ���ي م���اري���ن ق���د و���ش��ل �إىل 
من  ك��ل  �شملت  عاملية  جولة  بعد  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة 
�لكويت وم�شر و�شنغافورة و�شنغهاي وغو�نزو وهوجن 
بانكوك.  �لتايالندية  و�لعا�شمة  �ل�شن،  يف  ك��وجن 
�لثقايف  �ل��ق��ل��ب  يف  �ل��ف��ن��ي  �ل��ع��م��ل  ع��ر���ص  و�شي�شتمر 
�لثقافية يف  �ل�شعديات  �لإمار�تية مبنطقة  للعا�شمة 

منارة �ل�شعديات ملدة ثالثة �أ�شهر.

عام  �لفنية  �لتحفة  مارين هذه  �لعاملي  �لنحات  �أب��دع 
2010 ليعر�ص يف �لأماكن �لعامة، حيث �أ�شبح رمز�ً 

للرتويج للمك�شيك حول �لعامل. 
تبادل  و�ملك�شيك يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  ك��ل  وت�شتمر 
�لأن�����ش��ط��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة لإب�����ر�ز من��ط �حل��ي��اة �لع�شري 
ل�شعبي �لدولتن، وياأمل منظمو� �حلدث يف �أن يّذكر 
بالرث�ء  �أبوظبي  �ملك�شيك" يف  "�أجنحة  عر�ص متثال 
يتميز�ن  حيث  �ل�شعبن،  كال  يت�شاركه  �لتي  �لثقايف 
للتذكري  و�مل��ع��ا���ش��رة  �لأ���ش��ال��ة  م��اب��ن  جتمع  بثقافة 

بتو��شل �حل�شار�ت. 
�لثقافة  د�ئرة  �شعيد غبا�ص، وكيل  �شيف  �شعادة  وقال 

�حلو�ر  وت�شجيع  تعزيز  "�إن  �أب��وظ��ب��ي:  و�ل�شياحة- 
�ل���ث���ق���ايف �مل���ت���ب���ادل م���ع �ل���ع���امل ي��ع��د م���ن �لأول����وي����ات 
�أبوظبي،  و�ل�����ش��ي��اح��ة-  �ل��ث��ق��اف��ة  ل���د�ئ���رة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ل�شيما يف عام ز�يد، حيث نحتفل بالقيم �لتي تركها 
لنا �لو�لد �ملوؤ�ش�ص �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لت�شامح  دع��م  على  حري�شاً  ك��ان  و�ل���ذي  ن��ه��ي��ان،  �آل 
و�لتطور و�لحتفاء بالتنوع �لثقايف. وي�شعدنا يف هذ� 
�لإطار �أن ن�شت�شيف �لتحفة �لفنية "�أجنحة �ملك�شيك" 
�لذي يج�شد �لتاريخ و�لرت�ث و�لطموح، وهي �شفات 

م�شرتكة مع بلدنا".
�إليز�بيث منديز  �شعادة فر�ن�شي�شكا  من جهتها قالت 

"ترمز  �لإم�����ار�ت:  ل��دى  �ملك�شيك  �شفرية  �إ���ش��ك��وب��ار، 
و�ل�شعود،  و�لعظمة  �جل��دي��دة  �لآف���اق  �إىل  �لأجنحة 
�ح�شار  �إىل  �لإم����ار�ت  يف  �ملك�شيك  �شفارة  �شعت  وق��د 
عمل "�أجنحة �ملك�شيك" �إىل �لإمار�ت لتدعم �ل�شر�كة 

�لقوية بن �لبلدين". 
�ملك�شيك" من جناحن  "�أجنحة  �لفني  �لعمل  يتكون 
م��ن �ل���ربون���ز، مثبتان ع��ل��ى �إط����ار م��ن �حل��دي��د فوق 
�ملنحوتة  ل��زو�ر  �لأ�شمنت، وميكن  درج��ات من  ث��الث 
�لتمثال  وُيعر�ص  جتاربهم،  وم�شاركة  معها  �لتفاعل 
 31 ي��وم  حتى  �ل�شعديات  منارة  مدخل  يف  للجمهور 

�أكتوبر �لقادم. 

يف دورتها �لر�بعة
دار زايد للثق�فة الإ�صالمية 

تطلق ج�ئزة الدار للتميز
•• العني – الفجر

�أطلقت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية "جائزة �لد�ر للتميز" يف دورتها �لر�بعة 
�لتميز  ورعاية  دعم  �لد�ر م�شوؤولية  تبنى  ��شتمر�رية  2018، موؤكدة  للعام 
�لعام للد�ر  �ملدير  �ل�شنيدي  و�أكّد د.خلفان  �مل�شتمر.  �لتطوير  بكل متطلبات 
تكثيف  يف  �لر�شيدة  �حلكومة  تطلعات  يعك�ص  �جل��ائ��زة  �إط���الق  �أن  ب��الإن��اب��ة 
طريق  يف  قدماً  �ل�شري  و  �ملنجز�ت  على  للحفاظ  �ل��ق��در�ت  تعزيز  و  �جلهود 
�ملتميز  �لأد�ء  �لرتقاء مب�شتوى  �إىل  �جلائزة  تهدف  كما  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
وتوفري  �لأد�ء،  يف  و�جل���ودة  �لتميز  ثقافة  ن�شر  يف  و�لإ�شهام  �ل���د�ر،  ملوظفي 
�لظروف �ملنا�شبة �لتي ت�شجع روح �ملناف�شة و�لإب��د�ع بن �لعاملن يف �لد�ر. 
و�أ�شار: تاأتي هذه �جلائزة لتحقق توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب 
رئي�ص  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
لروؤيته  وجت�شيد�ً  �لتنفيذي،  �ملجل�ص 
يف حتفيز �لطاقات �لإبد�عية للعاملن 
و�لرتقاء بالعمل �ملوؤ�ش�شي، من خالل 
�إطالق جو�ئز �لتميز فاجلهات �لتابعة 
حلكومة �أبوظبي يكون مو�زياً جلائزة 

�أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
كما ��شاف �ل�شنيدي يف حديثه: تاأتي 
جائزة �لد�ر للتميز يف دورتها �لر�بعة 
�لأد�ء  م�������ش���ت���وى  رف�����ع  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 
يف  و�مل�شاهمة  �لعمل  �آل��ي��ات  وحت�شن 
و�جلودة  �لتميز  بثقافة  �ل��وع��ي  ن�شر 
يف  �أ�شا�شيا  مكونا  وجعلها  و�ل�شفافية 

�لعاملن  بيئات �لعمل �حلكومية �ملختلفة، عالوة على تطوير وبناء قدر�ت 
وتاأهيلهم للو�شول �إىل �أف�شل �ملمار�شات �لإد�رية يف تقدمي �خلدمات. وتنق�شم 
�جلائزة �إىل فئتن، �لفئة �لأوىل: �لإد�رة �ملتميزة على م�شتوى �لد�ر، و�لفئة 
�لثانية: فئة �لأفر�د �ملتميزين )�مل�شاركة ح�شب معايري و�شروط دليل جائزة 
�أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز وتنق�شم �إىل 12 فئة. وتهدف �جلائزة �إىل 
على  �ملوظفن  وحتفيز  �مل�شتويات،  خمتلف  على  �حلكومي  ب���الأد�ء  �لرت��ق��اء 
�لإد�ر�ت و�لأق�شام  �ملناف�شة بن خمتلف  �لتميز و�لبد�ع و�لبتكار، وت�شجيع 
و�لوحد�ت �لتنظيمية يف �لد�ر على تقدمي خدمات متميزة ت�شهم يف حتقيق 
روؤية �لد�ر يف �أن تكون موؤ�ش�شة ر�ئدة يف �لتعريف بجوهر �لثقافة �لإ�شالمية 
و��شتيعاب �ملهتدين �جلدد، وتلبي �حتياجات وتطلعات �ملتعاملن وفق �ملعايري 

�لعاملية للجودة و�لتميز �حلكومي.

دبي لل�صي�حة  تن�صر دليل 
امل�صتخدم للفن�دق 

•• دبي- الفجر

ن�شرت د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري بدبي )دبي لل�شياحة( �أول دليل 
�مل�شتد�مة"  لل�شياحة  "دبي  برنامج  �شمن  تفاعلي،  �إل��ك��رتوين  م�شتخدم 
مل�شاعدة �لفنادق ومن�شاآت �ل�شيافة على تطبيق حلول �شريعة لال�شتد�مة، 
عرب  �إي��ج��اب��ي  �أث���ر   و�إح����د�ث  للفنادق  �لبيئي  �لأد�ء  م�شتوى  لرفع  وذل��ك 

�لرتقاء بالأد�ء �لبيئي لقطاع �ل�شياحة. 
وياأتي هذ� �لدليل �جلديد يف �إطار �لتز�م )دبي لل�شياحة( ب�شمان �لريادة 
وذلك  �خل�شر�ء،  و�ملبادر�ت  �ل�شتد�مة  ممار�شات  باأف�شل  و�لرتقاء  لدبي 
نائب رئي�ص  �آل مكتوم،  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  وفق 
�إىل حتويل  �لر�مية  �ل��وزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل،  �لدولة رئي�ص جمل�ص 

دبي �إىل وجهة ر�ئدة يف جمال �ل�شتد�مة على م�شتوى �لعامل.
�مل�شتخدم  �ل�شياحة، يوّفر دليل  �ل�شامل ل�شناعة  �لبيئي  وللحد من �لأثر 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة مثل:  لأن�����ش��ط��ة  ح��ل��وًل عملية 
و�ملياه،  �ل��ط��اق��ة  ����ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د 
و�إد�رة �لنفايات، وتفعيل دور موّظفي 
�ل���ف���ن���ادق و�ل�����ن�����زلء. وت��ع��ت��رب هذه 
لتحقيق  �ن���ط���الق  ق���اع���دة  �خل���ط���وة 
�ل��ت��ي تت�شمن  �لأه�����د�ف �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�لرتقاء باإجر�ء�ت تر�شيد ��شتهالك 
�ل��ط��اق��ة و�مل����ي����اه، وذل����ك م���ن خالل 
حتديد  على  ت�شاعد  �أن�شطة  �إط��الق 
وتطبيق �ل�شيا�شات �لفاعلة و�ملحفزة، 
ف�����ش��اًل ع��ن ت��ط��وي��ر ب��ر�م��ج تدريب، 
خا�شة  ومبادر�ت  توعوية،  وحمالت 
بال�شتد�مة جلميع موظفي �لفنادق 
و�لنزلء.  وقال يو�شف لوتاه، �ملدير 
"دبي  �لتنفيذي للتطوير و�ل�شتثمار يف 
لل�شياحة": "ياأتي ن�شر دليل �مل�شتخدم �نعكا�شاً للعمل �ملتمّيز �لذي تقوم به 
)دبي لل�شياحة( يف جمال �ل�شياحة �مل�شتد�مة، فهذ� �لدليل يقدم �إر�شاد�ت 
�إيجاد  على  �شت�شاعدنا  �مل�شتد�مة"  لل�شياحة  دب��ي  "مبادرة  �شوء  يف  قّيمة 
م�شتقبل م�شرق ل�شناعة �ل�شياحة. ومع وجود �أكرث من 700 فندق تعمل 
بكامل طاقتها �لت�شغيلية خالل �لأ�شهر �ل�شتة �لأوىل من عام 2018 فقط، 
�لتي ت�شاعدها على تر�شيخ مكانتها  فاإّن دبي بال �شك تتمّتع بالإمكانيات 
كنموذج عاملي لال�شتد�مة، وذلك من خالل �شمان تفاعل جميع من�شاآتها 
�أجل ذلك،  باأ�شلوب مهني وم�شوؤول. ومن  �لفندقية مع �ملمار�شات �لبيئية 
�أجل  قمنا بالتعاون مع خمتلف �جلهات يف �لقطاعن �لعام و�خلا�ص من 
حتديد �لأولويات �لتي ت�شاعد على �شمان تزويد موّظفي �لفنادق يف دبي 
باملعرفة �ل�شرورية للح�شول على نتائج �إيجابية يف جميع �ملن�شاآت �لفندقية 
يف دبي. ومن هنا، ناأمل �أن يعمل هذ� �لدليل كمرجع للفنادق وموّظفيها 
�مل�شتد�مة.  �ل�شياحة  جمال  يف  و�شريع  كبري  فرق  �إح��د�ث  على  للم�شاعدة 
ونحن على يقن من �أن تلك �ملعايري �شتلعب دور�ً حيوياً يف �إجناز �أهد�ف 
�ل�شتد�مة �لد�عمة ملهمة �ل�شتمر�ر يف تطوير وحت�شن قطاع �ل�شياحة يف 
دبي، ونتطّلع �إىل �ل�شتمر�ر يف �لعمل على دعم كافة �ملن�شاآت �لفندقية يف 

دبي وهي يف طريقها لتحقيق هذ� �لتوّجه �ل�شرت�تيجي".
ومن �جلدير بالذكر �أن دليل �مل�شتخدم "12 خطوة نحو �ل�شتد�مة"، قد 
مت تطويره بال�شر�كة مع جمل�ص �لإمار�ت لالأبنية �خل�شر�ء. ويتم تطبيق 
جميع �لإجر�ء�ت �ملذكورة يف �لدليل وفق �لت�شريعات و�لقو�نن و�لإجر�ء�ت 

�خلا�شة ببلدية دبي و)دبي لل�شياحة(.

دائرة الثق�فة وال�صي�حة – اأبوظبي تطلق دلياًل اإر�ص�ديً� لتنظيم املع�ر�ص التج�رية وال�صتهالكية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

دلياًل  �أبوظبي   – و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  �أطلقت 
تنظيم  عملية  وت�����ش��ري��ع  لت�شهيل  ج���دي���د�ً  �إر����ش���ادي���اً 

�ملعار�ص �ل�شتهالكية يف �لعا�شمة �لإمار�تية.
وي��غ��ط��ي �ل��دل��ي��ل، �مل��ت��اح ع��ل��ى م��وق��ع د�ئ����رة �لثقافة 
�لفعاليات،  ترخي�ص  ون��ظ��ام  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�شياحة 
�لأ�شو�ق  ومعار�ص  و�لتجارية  �ل�شتهالكية  �ملعار�ص 
وبيع �ملنتجات. ويقدم �لدليل �شرحاً مف�شاًل لأف�شل 
�لفعالية  جن��اح  ت�شمن  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �ملمار�شات 

وُترثي جتربة �لزو�ر.
�إىل  �لدليل �جل��دي��د،  �إط���الق  ع��رب  �ل��د�ئ��رة،  وت�شعى 
حتفيز رو�د �لأعمال و�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
�ملعار�ص  �مل���زي���د م���ن  ����ش��ت��ق��ط��اب  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 
�لوقت  ويف  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�شمة  �إىل  �ل�شتهالكية 
ذ�ت�����ه، م�����ش��اع��دة م��ن��ظ��م��ي �ل��ف��ع��ال��ي��ات �حل��ال��ي��ة على 

�لرتقاء بها وزيادة �أن�شطتهم يف هذ� �لقطاع.
وي�شتمل �لدليل على �شرح و�ف للمعايري و�لإجر�ء�ت 
و�لتميز يف  م�شتويات �جلودة  �أعلى  لتحقيق  �لالزمة 
خ��دم��ات وم��ر�ف��ق وحم��ت��وى ك��ل فعالية ع���الوة على 
تلبية متطلبات نظام ترخي�ص �لفعاليات �لذي يوفر 
وترخي�ص  لت�شجيل  �شريعة  وح��ل��وًل  م��وح��دة  من�شة 

�لفعاليات يف �أبوظبي.
وقد �شاهم نظام ترخي�ص �لفعاليات منذ �إطالقه يف 
تب�شيط وت�شهيل ومكاملة �إجر�ء�ت ت�شجيل �لفعاليات 
�ملقامة يف �لإمارة و�حل�شول على تر�خي�شها. وي�شم 
ومعلومات  �لفعاليات  لأن���و�ع  بيانات  ق��اع��دة  �لنظام 

�إىل  بالإ�شافة  و�لأن�شطة  و�ملتحدثن  وفئاتها  عنها 
ومدى  �لنمو  وت��وج��ه��ات  �ل�شياحي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت 

جناح �لفعالية وقدرتها على تنفيذ �أهد�فها.
وقال نا�شر �لريامي مدير �إد�رة �لرتخي�ص و�لرقابة 
يف د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي: "ي�شكل هذه 
�لدليل �لإر�شادي م�شدر�ً معلوماتياً �شاماًل ومرجعاً 

يف  �ل�شتهالكية  �ملعار�ص  تنظيم  لإج���ر�ء�ت  رئي�شياً 
ترخي�ص  نظام  معايري  م��ع  تتما�شى  و�ل��ت��ي  �لإم����ارة، 
هذه  و�إط���الق  بتطوير  مبادرتنا  وتعك�ص  �لفعاليات. 
��شت�شافة  عملية  بتب�شيط  �ل��ت��ز�م��ن��ا  م���دى  �ل��دل��ي��ل 
�لفعاليات يف �أبوظبي، وحتفيز �ملزيد من رو�د �لأعمال 
و�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة على �إقامة فعالياتهم 

�لفعاليات  دعم  �إىل  ون�شعى  �لإمار�تية.  �لعا�شمة  يف 
جتربة  لتقدمي  وذل���ك  ب��احل��ال��ي��ة،  و�لرت���ق���اء  �ملقبلة 
كوجهة  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  وتر�شيخ  ل��ل��زو�ر  ��شتثنائية 

مف�شلة ل�شياحة �لفعاليات".
�لفعاليات مع خم�ص جهات  ويتكامل نظام تر�خي�ص 
�أنو�ع  تتطلب مو�فقتها على جميع  رئي�شية  حكومية 
�لفعاليات يف �لإم��ارة �إىل جانب 17 جهة �أخرى يتم 

�لعر�ص عليها وفقاً ملدى �شلتها بالفعالية.
وي��ه��دف �ل��ن��ظ��ام �إىل ت��ع��زي��ز �خل��دم��ات �ل��ت��ي يحظى 
�ل�شياحة  قطاع  يف  و�ل�شركاء  �لفعاليات  منظمو  بها 
لتطوير  �لإم���ارة  خطة  مع  يتما�شى  مبا  �أبوظبي،  يف 

�قت�شاد م�شتد�م قائم على �ملعرفة.
وي��وف��ر �ل��ن��ظ��ام �ل��ع��دي��د م��ن �ل��وظ��ائ��ف �مل��ب��ت��ك��رة، مبا 
يف ذل����ك خ���دم���ة �ل���ت���ذ�ك���ر �لإل���ك���رتون���ي���ة �ل���ت���ي يتم 
�حلدث.  على  �ملو�فقة  بعد  لها  و�ل��رتوي��ج  �إ���ش��د�ره��ا 
لفعالياتهم عرب موقع  �لرتويج  �ملنظمون  وي�شتطيع 
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يذكر �أن �لنظام ي�شاعد �أي�شاً يف �حل�شول على �ملو�فقات 
�إىل  و�ملدربن  و�ملحا�شرين  �ملتحدثن  �لر�شمية على 
جانب توفري قو�ئم بجميع �أماكن وقاعات �لفعاليات 
تو�شيح  م��ع  و�ل��ظ��ف��رة،  �لعن  ومنطقتي  �أبوظبي  يف 

مو��شفاتها وجتهيز�تها وقدر�تها �ل�شتيعابية. 
ومو�قع  ل��ت��و�ري��خ  مف�شاًل  ج���دوًل  يت�شمن  �أن���ه  كما 
�لأطر  بو�شع  للمنظمن  ي�شمح  ما  وه��و  �لفعاليات، 
لتجنب  �ملنا�شبة  �لأم��اك��ن  و�ختيار  �ملالئمة  �لزمنية 
�مل�شابهة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ع  و�ل���ت���د�خ���ل  �لزدو�ج�����ي�����ة 

�لأخرى. 



نقيع �سد �لزكام
�لأعر��ص  �أوىل  م��ن��ذ ظ��ه��ور  م��ف��ع��ول��ه  �ل��ن��ق��ي��ع  ه���ذ�  ي��ع��ط��ي 

)�شيالن �لأنف، تعب...(.

�لو�شفة:
�ملاء  من  ليرت  يف  �لزعرت  بر�عم  من  غر�ماً   30 • ��شكب 
 10 ب��ن  ينتقع  ودع���ه  �خلليط  على  غ��ط��اًء  �شع  �ل�����ش��اخ��ن. 

و15 دقيقة قبل ت�شفيته.
�لزعرت  ع�شل  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  ���ش��ع  ك��ب��ري،  ك���وب  يف   •
�ل��ق��رف��ة �لأ���ش��ا���ش��ي و�مزج  �أو قطرتن م��ن زي��ت  م��ع ق��ط��رة 

�خلليط.
�خلطه  ث��م  ك���وب  يف  �لنقيع  م��ن  ���ش��غ��رية  كمية  �أ���ش��ف   •
جم����دد�ً. ����ش��ك��ب حم��ت��وى �ل��ك��وب يف وع���اء ح��اف��ظ للحر�رة 

و�مالأه بالنقيع.
�أو  �شتة  طو�ل  �ليوم  مر  على  �لنقيع  ��شرب  • �ل�شتعمال: 

�شبعة �أيام.

زيت ُمنّحف للتدليك
تفكيك  وُي�شّهل  و�شاخناً  �شائاًل  �لأ�شا�شي  �لقرفة  زيت  يكون 

�لدهون.

�لو�شفة:
من  قطرة   20 �شع  ملل،   50 ي�شع  زج��اج��ي  وع��اء  يف   •
و80  �أطل�ص  �أرزة  زيت  و80 قطرة من  �شيالن،  قرفة  زيت 
زيت  من  قطرة  و20  �لأ�شا�شي،  �مل�شطكي  زي��ت  من  قطرة 

ذهب �ل�شم�ص �لأ�شا�شي.
�مزج  ث��م  �لكالوفيل،  بزيت  �خلليط  ��شَتْكِمْل   •

�ملقادير كلها.
�مل�شتهدفة،  �ملنطقة  دّلك  • �ل�شتعمال: 

يوماً.   15 ط��و�ل  وم�����ش��اًء،  �شباحاً 
�لعالج  ه����ذ�  مي��ن��ع  �أن  مي��ك��ن 

�إذ�  ق��رح��ة �ل��ف��ر����ص �أي�����ش��اً 
�متنع ج�شمك عن �حلركة 

فرتة طويلة.

نقيع ه�سمي م�ساد لاللتهاب
ي�����ش��م��ح ه����ذ� �خل��ل��ي��ط �ل���ع���ط���ري ب��ت��ح�����ش��ن ���ش��ح��ة �جلهاز 

�له�شمي، ل �شيما �لأمعاء.

�لو�شفة:
من  غر�مات  و10  �لزعرت  بر�عم  من  غر�ماً   15 • ��شكب 
ورق �ل��ن��ع��ن��اع يف ل��ي��رت م��ن �مل���اء �ل�����ش��اخ��ن. ���ش��ع غ��ط��اًء على 

�خلليط ودعه ينتقع بن 10 و15 دقيقة قبل ت�شفيته.
قطرة  مع  �لع�شل  من  كبرية  ملعقة  �شع  كبري،  كوب  • يف 
م��ن زي��ت �ل��ق��رف��ة وق��ط��رة م��ن زي��ت �ل��غ��ار وق��ط��رة م��ن زيت 

�ل�شمار. �مزج �خلليط.
• �أ�شف كمية �شغرية من �لنقيع يف �لكوب و�خلطه. ��شكب 

حمتوى �لكوب يف وعاء مقاوم للحر�رة و�مالأه بالنقيع.
بن  �ليوم،  مر  على  �له�شمي  �لنقيع  ��شرب  • �ل�شتعمال: 

�أيام. و6   4

خلطة مميزة لالأ�سابع �لبي�ساء
��ن زي���ت �ل��ق��رف��ة �لأ���ش��ا���ش��ي �لأط�����ر�ف ل���دى �مل�شابن  ُي�����ش��خِّ
مبر�ص رينود: يف هذه �حلالة ت�شبح �لأ�شابع بي�شاء خالل 

دقائق حن تتعّر�ص للربد.

�لو�شفة:
ق����ن����ي����ن����ة  يف   •
ت�شع  زج�����اج�����ي�����ة 
�شع  ملل،   50

زيت  من  قطرة   100 مع  �لقرفة  زيت  من  قطرة   100
ذهب �ل�شم�ص،

�ل�����ش��رو، و200 ق��ط��رة م��ن زيت   و200 ق��ط��رة م��ن زي���ت 
�مل�شطكي.

زيت  ونقيع  �لنباتي  �لكالوفيل  بزيت  �خلليط  ��شتكمل   •
زهرة �لعطا�ص و�مزج �ملقادير جيد�ً.

حركات  ��شتعمل  �لنوبة،  تبد�أ  حن  �ل�شتعمال:  طريقة   •
قوية لتدليك �لأطر�ف بهذ� �خلليط.

نقيع م�ساد الرتفاع �سغط �لدم
ميكن  ل  ول��ك��ن  �ل����دم،  �شغط  تخفي�ص  يف  �ل��ق��رف��ة  ت�شاهم 

��شتبد�ل �لأدوية بها من دون ��شت�شارة �لطبيب.

�لو�شفة:
 15 مع  �ل��ربي  �لزعرور  بر�عم  من  غر�ماً   15 �خلط   •
ورق  م��ن  غ���ر�م���ات  و10  �ل��ل��ي��م��ون،  بل�شم  ورق  م��ن  ق��ط��رة 
�شجر �ل��زي��ت��ون، و10 غ��ر�م��ات م��ن حل��اء �ل��ق��رف��ة يف ليرت 

من �ملاء �ل�شاخن.
و15   10 ب��ن  ينتقع  ودع��ه  �خلليط  على  غ��ط��اًء  �شع   •

دقيقة قبل ت�شفيته.
 ��شكب �لنقيع يف وعاء مقاوم للحر�رة.

لفرتة  �ليوم،  مر  على  �لنقيع  ه��ذ�  ��شرب  �ل�شتعمال:   •
ترت�وح بن 15 يوماً وثالثة �أ�شابيع.

زيت ُمن�ّسط للرغبة
يعطي تدليك �جل�شم بهذ� �لزيت �أثر�ً حتفيزياً جد�ً!

�لو�شفة:
يديك.  كفي  يف  �مل�شم�ص  زيت  من  قلياًل  • ��شكب 
�شيالن  قرفة  زي��ت  من  قطرة  �أ�شف 
�لزعرت  زي�����ت  م����ن  ق���ط���رة  م����ع 
�لإيلنغ  زي�����ت  م����ن  وق���ط���رت���ن 
�لأ�شا�شي.• �ل�شتعمال: ميكنك 
لتدليك  �ل��زي��ت  ه���ذ�  ��شتعمال 

ظهرك م�شاًء قبل �لنوم.

�شحة وتغذية
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ي�سعف قلبك مبرور �لوقت، كاأي ع�سل �آخر، ال �سيما 
�إذ� كنت قليل �حلركة.

تزيد  �جل�سم،  حركة  وتر�جع  �ل�سن  يف  �لتقدم  مع   
للقلب،  �الأي�سر  �لبطني  يف  �ل��و�ق��ع  �لع�سل  �سالبة 
يف  باالأوك�سجني  غنيًا  دم��ًا  ت�سخ  �لتي  �حلجرة  �أي 

�جل�سم.

يوحي ��سم �لقرفة بعطور لطيفة لكن هذ� �لتابل يحمل �أي�سًا بع�ض �ملنافع �لعالجية. ي�سّكل زيته �الأ�سا�سي على 
وجه �لتحديد م�سادً� قويًا للجر�ثيم و�اللتهابات. �إليك عددً� من �لنقوع �لفاعلة ملحاربة بع�ض �ال�سطر�بات.

القرفة... م�ص�د قوي للجراثيم واللته�ب�ت

حافظ على قوة قلبك و�شبابه عرب ممار�شة متارين 
�لقلب  ع�شل  يف  �لتغري  )ُيطلق  ومنتظمة.  فاعلة 
�مل�شرة  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �شيخوخة  دورة 
تز�مناً مع ت�شّلب �شر�ين �جل�شم �لذي يوؤدي �إىل 
ت��دخ��ل منا�شب،  �أي  دون  م��ن  �ل���دم.  �رت��ف��اع �شغط 
مرحلة  يف  �ل��ق��ل��ب  لق�شور  مُت��ّه��د  ظ���روف  �شتن�شاأ 
باغي�ص،  �آرون  �لدكتور  يقول  �حل��ي��اة(،  من  لحقة 
يف  �لدموية(  و�لأوعية  �لقلب  �أد�ء  )برنامج  مدير 
جلامعة  �لتابع  �لعام  )ما�شات�شو�شت�ص(  م�شت�شفى 

هارفارد.

قوة متارين �لقلب
�أخرى  ع�����ش��الت  م��ع  يح�شل  ك��م��ا 
يف �جل�شم، ميكن تقوية �لقلب �أو 
�شيخوخته  من  جزء  َعْك�ص  حتى 

�لقلب  مت����اري����ن  ط���ري���ق  ع����ن 
�ملنتظمة. يو�شح �لدكتور 

تز�ل  )ل  باغي�ص: 
�لأب������������ح������������اث 

م�������ش���ت���م���رة 
�أن  لإثبات 
ين  ر لتما �

ية  جل�شد �
طريقة  �أف�������ش���ل 

لإبطاء م�شار �شيخوخة 
�لقلب(.

�ل�شتنتاج  ه�����ذ�  ُي���ع���ت���رب  ل 
تكثيف  �أن  مب�����ا  م����ف����اج����ئ����اً 

�ل�����ت�����م�����اري�����ن و�ل����ن���������ش����اط����ات 
عالج  �أول  ي�����ش��ّك��ل  �جل�����ش��دي��ة 
�لو�شع  لتح�شن  ب���ه  م��و���ش��ى 
ت�شاعد  ك��ي��ف  �ل���ع���ام.  �ل�����ش��ح��ي 
�لتمارين �لقلب �لذي يكون يف 

طور �ل�شيخوخة �إذ�ً؟
ُيجرِب  �لتمارين،  متار�ص  حن 

كمية  �شخ  على  �لقلب  �لإج��ه��اد 
�إ�شافية من �لدم يف �أنحاء �جل�شم 

كي ت�شل �إىل �لع�شالت و�لرئتن. 
باإرخاء  كلها  �لعملية  ه���ذه  ت�شمح 
�لوقت  �لدموية مع م��رور  �لأوع��ي��ة 
يف  ي�شهم  ما  �لقلب،  �أد�ء  وبتح�شن 

�إبقاء �شغط �لدم منخف�شاً.

متارين فاعلة
بالر�شاقة  �خلا�شة  �لنموذجية  �لتو�شيات  تن�شح 
كل  �مل��ع��ت��دل��ة  للتمارين  دق��ي��ق��ة   150 بتخ�شي�ص 
�أ�شبوع. لكن هل يوؤثر نوع �لتمرين يف �أد�ء �لقلب؟ 

ل يتو�فر جو�ب و�حد!
م���ن متارين  ن����وع  �أي  )ي��ب��ق��ى  ب��اغ��ي�����ص:  د.  ي��ق��ول 
�لأي��روب��ي��ك �أف�شل م��ن �لم��ت��ن��اع ع��ن �ل��ت��ح��رك. ل 
مي��ّي��ز �ل��ق��ل��ب ب��ن �مل�����ش��ي �ل�����ش��ري��ع وب���ن ��شتعمال 
�جل���ه���از �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ب��ي�����ش��اوي. م���ن ث����م، يتعلق 
�لهدف �لأ�شا�شي مبمار�شة �شكل من متارين �لقلب 
نوع يجعل  �أي  �ختيار  يعني  ما  �لدموية،  و�لأوعية 

�لقلب ي�شخ و�جل�شم يتعرق(.
ب��ه��دف حت�شن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  لتفعيل ج��ه��ودك  ل��ك��ن 

و���ش��ع �ل��ق��ل��ب �ل����ذي ي��ك��ون يف طور 
�ل�������ش���ي���خ���وخ���ة، ت���������وؤدي ح���دة 
مهماً.  دور�ً  ومدته  �لتمرين 
�ك��ت�����ش��ف��ت در�����ش���ة ُن�����ش��رت يف 
�لدموية(  )�ل������دورة  جم��ل��ة 
�جل�شدية  �ل���ت���م���اري���ن  �أن 
م�شار  تعك�ص  �أن  ت�شتطيع 

م�شتوى  ع���ل���ى  �حل����رك����ة  ق���ل���ة 
تلك  ك���ان���ت  �إذ�  �ملُ�������ش���ّن  �ل��ق��ل��ب 

�لتمارين كافية.
��شتعان  �ل������در��������ش������ة،  ه�������ذه  يف 
�شخ�شاً  ب��53  �ل���ب���اح���ث���ون 

ي�����رت�وح ع��م��ره��م بن 

45 و64 عاماً وق�ّشموهم �إىل فئتن. طّبقت �لفئة 
�لأوىل جمموعة من �لرب�مج �لريا�شية تختلف يف 
�لثانية  �لفئة  مار�شت  بينما  و�لقوة،  و�مل��دة  �لإيقاع 
ن�شاطات غري مرتبطة بت�شغيل �لقلب مثل �ليوغا.

�لتمارين ثالثة م�ستويات من  �سملت ح�س�ض 
�حلدة:

�ل�شخ�ص  ف��ا���ش��ل��ة: مي��ار���ص  ف���رت�ت  فيها  مت��اري��ن 
%95 من  ت�شغيل  مع  تز�مناً  �لتمارين �جل�شدية 
�أق�شى �إيقاع قلبه مدة ت�شل �إىل �أربع دقائق، تليها 
يتكرر  ثم  �لتمرين،  �أث��ر  من  للتعايف  دقائق  ث��الث 

هذ� �لنمط من �لتمارين �أربع مر�ت.
هذه  خالل  �ل�شخ�ص  يتعرق  معتدلة:  متارين   •

�حل�شة لكنه ي�شتطيع �أن يتكلم بال م�شكلة.
�أو  �مل�������ش���رب  ك�����رة  م���ث���ل  ت��رف��ي��ه��ي��ة  • ن�������ش���اط���ات 
�لدر�جة  رك����وب  �أو  �ل�����ش��ري��ع  �مل�����ش��ي 

�لهو�ئية.
�لأ�شخا�ص  �أن  �لباحثون  �كت�شف 
�أو  �أرب�������ع  ي�������ش���ارك���ون يف  �ل����ذي����ن 
دقيقة   30 م��ن  ح�ش�ص  خ��م�����ص 
�أ�شبوعياً ي�شجلون حت�ّشناً يف �حلد 
�لأوك�شجن  ل�شتهالك  �لأق�شى 
�لق�شوى  �لأوك�شجن  كمية  )�أي 
�لتي ي�شتطيع �جل�شم ��شتعمالها 
 18% بن�شبة  �لتمارين(  خالل 
�ملرجعية.  ب��امل��ج��م��وع��ة  م���ق���ارن���ًة 
�مل�����ش��ارك��ون يف فئة  �شّجل  ك��ذل��ك، 
 25% مبعدل  حت�شناً  �لريا�شة 
يف م���رون���ة �ل��ب��ط��ن �لأي�������ش���ر من 

�لقلب.
)يبقى  باغي�ص:  �ل��دك��ت��ور  ي�شيف 
�لتح�شن �مللحوظ يف �حلد �لأق�شى 
�أ�شا�شياً لأن  ل�شتهالك �لأوك�شجن 
معروفاً  م��وؤ���ش��ر�ً  ُيعترب  �ملعيار  ه��ذ� 
ع����ل����ى ط�������ول �حل�����ي�����اة و�ل������ق������در�ت 

�جل�شدية(.
يف م���ا ي��خ�����ص �ل��ن��ظ��ام �ل���غ���ذ�ئ���ي، ل 
للحفاظ  حم��ددة  حمية  تتو�فر 
على �شحة �لقلب. هل �حلمية 
�حلمية  من  �أف�شل  �ملتو�شطية 
م�شتقات  ت�شمل  �لتي  �لنباتية 

�شحيح؟  �لعك�ص  �أم  �لقلب  �إىل  بالن�شبة  �حلليب 
)�لدورة  جملة  موقع  على  �لدر��شة  نتائج  ُن�شرت 

�لدموية( و�كت�شفت �أن �حلميَتن فاعلتان عموماً.
لطاملا �عُتربت �حلمية �ملتو�شطية منوذجاً للحمية 
كميات  ��شتهالك  على  ترّكز  كونها  للقلب  �ملفيدة 
كبرية من �لفاكهة و�خل�شر�و�ت و�حلبوب �لكاملة 
و�ل��ب��ق��ول��ي��ات و�مل���ك�������ش���ر�ت وك���م���ي���ات م��ع��ت��دل��ة من 
زيت  مثل  �ل�شحية  و�ل��زي��وت  و�ل��دو�ج��ن  �لأ�شماك 
م��ع �حل��د م��ن �للحوم �حلمر�ء.  ت��ز�م��ن��اً  �ل��زي��ت��ون، 
�للحوم كافة لكنها  �أن��و�ع  �لنباتية  ت�شتثني �حلمية 

ت�شمل �لبي�ص وم�شتقات �حلليب.
ق�ّشم �لباحثون 107 �أ�شخا�ص من �أ�شحاب �لوزن 
�أو  �شئيلة  بن�شبة  معّر�شن  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل��ز�ئ��د 
معتدلة لالإ�شابة باأمر��ص �لقلب �إىل جمموعتن: 
قليلة  متو�شطية  بحمية  �لأوىل  �ملجموعة  �لتزمت 
�ل��ث��ان��ي��ة حمية  �مل��ج��م��وع��ة  ت��ب��ّن��ت  بينما  �ل�����ش��ع��ر�ت 
�أ�شهر،  ث��الث��ة  م���رور  بعد  �ل�����ش��ع��ر�ت.  قليلة  نباتية 
�أن  �لنتائج  �حلميات.�كت�شفت  �ملجموعتان  ب��ّدل��ت 
�مل�شاركن خ�شرو� نحو 1.3 كلغ من دهون �جل�شم 
بغ�ص �لنظر عن حميتهم. كانت �حلمية �ملتو�شطية 
�أكرث فاعلية على م�شتوى تخفي�ص معدل �ل�شحوم 
�لثالثية، بينما كانت �حلمية �لنباتية �أكرث فاعلية 
يف تقلي�ص م�شتويات �لكول�شرتول �ل�شيئ علماً باأن 
�لنوبات  مبخاطر  يرتبط  �مل�شتويات  تلك  �رت��ف��اع 

�لقلبية.
�أن  ��شتنتاج مفاده  �إىل  �لنهاية  �لباحثون يف  ل  تو�شّ
ماأكولت  ت�شمالن  لأنهما  مفيدتان  معاً  �حلميتن 
�أثبتت فاعليتها على م�شتوى حماية �لقلب وحتّد�ن 
يف �ملقابل من ��شتهالك �ل�شكريات �مل�شافة و�لدهون 
�مل�شبعة وفائ�ص �ل�شوديوم، علماً باأن هذه �لعنا�شر 

كلها ترتبط بزيادة خماطر �أمر��ص �لقلب.

ال يفوت �الأو�ن على حت�سني �سحة �لقلب
���ش��ن��و�ت، تذكر  ل��و كنت قليل �حل��رك��ة ط���و�ل  حتى 
در�����ش���ة م��ن�����ش��ورة ع��ل��ى م��وق��ع )�ل�����دورة �لدموية: 
ل  �لأو�ن  �أن  �ل��دم��وي��ة(  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  ت�شوير 

يفوت على حت�شن �شحة �لقلب.
�لرك�ص  ميار�شون  ع���ّد�ًء  ب�45  �لباحثون  ��شتعان 
عاماً   50 عمرهم  متو�شط  بلغ  �لرتفيه.  ب��اب  من 
ت��دري��ب منتظم مي��ت��د على  ب��رن��ام��ج  و���ش��ارك��و� يف 
25 و35 مياًل  �مل�شاركون بن  �أ�شبوعاً. قطع   18

ما  مبعرفة  يتعلق  �لهدف  ك��ان  رك�شاً.  �لأ�شبوع  يف 
بنية  تغيري  ق��ادرة على  �ملعتدلة  �لتمارين  كانت  �إذ� 

�لقلب ووظيفته �شمن فئة �ملتقدمن يف �ل�شن.
ك�شفت �لفحو�ص �أن برنامج �لتدريب ح�ّشن وظيفة 
حجم  ز�د  �أن��ه  حتى  �لعد�ئن،  ل��دى  �لعامة  �لقلب 
�لبطن �لأي�شر للقلب. كذلك ح�ّشن �حلد �لأق�شى 
ل�شتهالك �لأوك�شجن بن�شبة %4 وخّف�ص �شغط 

�لأق���ل خربة.يقول  �ل��ع��د�ئ��ن  ل��دى  �ل���دم، ل �شيما 
ك��ان م�شتوى  ه��ذه �حل��ال��ة،  باغي�ص: )يف  �ل��دك��ت��ور 
�ل��رك�����ص ي�����ش��اوي ح���دة �ل��ت��م��اري��ن �ل��ت��ي تقرتحها 
�لتوجيهات �خلا�شة بالن�شاطات �جل�شدية، ما يثبت 
�لتمارين  م�شتوى  نبلغ  �أن  ب�شهولة  ن�شتطيع  �أننا 
قوية(.  عالجية  منافع  على  للح�شول  �ل�شروري 

بالتايل، �أَ�ْشِد خدمة لقلبك و�بد�أ بالتحرك!

ين�سح بتخ�سي�ض 150 دقيقة للتمارين �ملعتدلة كل �أ�سبوع

ح�فظ على قوة قلبك و�صب�به عرب مم�ر�صة مت�رين ف�علة ومنتظمة
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املال والأعمال

جمموعة اإك�صبو 0202 يخت�ر 
 اإعم�ر لل�صي�فة �صريك� ر�صمي� 

•• دبي-وام:

�شركة  لل�شيافة،  �إعمار  �ختيار جمموعة  �أم�ص عن  دبي،   2020 �إك�شبو  �أعلن 
�ل�شيافة و�لرتفيه �لتابعة ل�شركة �لتطوير �لعقاري “�إعمار �لعقارية”، لتكون 
ينظم  �ل��ذي  �لعاملي  للحدث  و�لفنادق  �ل�شيافة  خلدمات  �لر�شمي  �ل�شريك 

للمرة �لأوىل يف �ملنطقة.
�ل�شيافة  جمموعات  �أجن��ح  �إح��دى  وه��ي  لل�شيافة،  �إع��م��ار  جمموعة  و�شتقدم 
�ملحلية يف �ل�شرق �لأو�شط، جتارب �شيافة �أ�شيلة عاملية �مل�شتوى بطابع �إمار�تي 
وقادة  �ل���زو�ر  كبار  فيهم  مبن  دب��ي،   2020 �إك�شبو  زو�ر  من  للمالين  مميز 
و�لتي  �إك�شبو  موقع  يف  �ل�شيافة  م��ر�ف��ق  م��ن  جمموعة  �شمن  وذل��ك  �ل���دول، 
ت�شمل �لنو�دي �ملميزة خلدمة كبار �ل�شخ�شيات وكذلك يف فنادقها ومطاعمها 

يف دبي.
�إعمار  جمموعة  �شتتوىل  و�ل�شيافة،  للفندقة  �لر�شمي  �ل�شريك  وب�شفتها 
لل�شيافة م�شوؤولية تقدمي خدمة ��شتثنائية حلاملي �لتذ�كر �خلا�شة يف �إك�شبو 
2020، كما �شوف تكون م�شوؤولة عن ت�شغيل عدد من �ملر�فق يف �أنحاء موقع 
�إك�شبو.و�شتعر�ص جمموعة �إعمار لل�شيافة �لتوجهات �جلديدة و�لبتكار�ت يف 

جمال �ل�شيافة يف جناح خا�ص بها يف موقع �إك�شبو.
 2020 �إك�شبو  ورحب رولندنو مارتينيز، �لرئي�ص �لتنفيذي لتجربة �لزو�ر، 
��شتثنائية ملالين  توفري جتربة  يف  �أ�شا�شياً  باعتبارها عن�شر�ً  بال�شر�كة  دبي، 

�لزو�ر يف �إك�شبو وفر�شة لرتك �إرث د�ئم لل�شياحة �لإمار�تية.
وقال مارتينيز: “�ل�شيافة يف �إك�شبو 2020 دبي، فر�شة لإبر�ز مكون �أ�شا�شي 
يف �لثقافة و�لهوية �لإمار�تية، ومتتلك جمموعة �إعمار لل�شيافة �شجاًل متميز�ً 
يف �لرتحيب مبالين �لزو�ر �شنوياً يف دبي ما يجعلها �شريكاً مثالياً لل�شيافة” 
وقال �أوليفييه هارني�ص، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة �إعمار لل�شيافة “مّهدت 
دبي  يف  لل�شيافة  �إب��د�ع��ي  م�شهد  لإن�شاء  �لطريق  لل�شيافة  �إع��م��ار  جمموعة 
�لع�شرية،  �ملتو�شطة  �إىل  �لفخمة  �لتجارب، من  بتقدمي جمموعة و��شعة من 
2020 دبي”.  و�لفنادق لإك�شبو  لل�شيافة  ر�شمي  ك�شريك  �ختيارنا  وي�شرفنا 
ز�ئر  مليون   20 ل�شتقبال  هدفاً   2020 لعام  �ل�شياحية  دب��ي  روؤي��ة  وح��ددت 
مليون   15.79 دبي  ��شتقبلت   ،2017 عام  ويف   .2020 عام  بحلول  �شنوياً 

ز�ئر، بزيادة قدرها 6.2? مقارنة بالعام �لذي �شبقه.
�لأ�شهر  25 مليون زيارة خالل  2020 دبي  �إك�شبو  �أن ي�شتقبل  �ملتوقع  ومن 
�ل�شتة لإقامته، من 20 �أكتوبر 2020 �إىل 10 �إبريل 2021. ومن �ملنتظر 

�أن ياأتي %70 من �لزو�ر من خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الحت�دية لل�صرائب تطلق مب�درة العي�دة ال�صريبية
•• اأبوظبي- وام:

�ملبا�شر  للتو��شل  �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب عن تنفيذ حملة جديدة  �أعلنت 
و�مل�شتمر مع قطاعات �لأعمال عرب مبادرة “�لعيادة �ل�شريبية” �لتي تهدف �إىل 
رفع عدد �لأعمال �مل�شجلة �خلا�شعة لل�شريبة ورفع م�شتوى �للتز�م بتقدمي 
�لإقر�ر�ت و�شد�د �ل�شر�ئب �مل�شتحقة.وتنطلق “�لعيادة �ل�شريبية” يوم �لأحد 
�ملقبل من �إمارة ر�أ�ص �خليمة ثم �لفجرية وتتو��شل على مدى نحو 3 �أ�شهر 
لت�شمل كافة �إمار�ت �لدولة حيث يتو�جد ممثلو �لهيئة يف �أماكن �نعقاد �لعيادة 
لالإجابة على ��شتف�شار�تهم حول �لت�شجيل وغريه من �للتز�مات �ل�شريبية 
بالإ�شافة �إىل ت�شجيع �خلا�شعن ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة �لذين مل ي�شجلو� 
على �لإ�شر�ع للت�شجيل جتنبا لغر�مات �لتاأخري وكذلك �لتعريف بكيفية تقدمي 
�لإقر�ر�ت و�شد�د �ل�شر�ئب �مل�شتحقة بدقة وجتنب �لأخطاء.و�أو�شح �لهيئة يف 

“�لعيادة  �أن  �م�ص  �شحفي  بيان 
تنظيمها  ���ش��ي��ت��م  �ل�شريبية” 
�لحتادية  �لهيئة  بن  بالتعاون 
�لتنمية  ودو�ئ���������ر  ل���ل�������ش���ر�ئ���ب 
كافة  يف  و�لبلديات  �لقت�شادية 
�لإم��ار�ت و�شيقوم خاللها فريق 
ي�شم حمللن وخرب�ء �شريبين 
وخدمات  �لت�شجيل  �إد�رت���ي  م��ن 
بجولة  �ل���������ش����ر�ئ����ب  د�ف������ع������ي 
وت�شتمر  م���ر�ح���ل  ع����دة  ت�����ش��م��ل 
�إىل   12 م���ن  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة 
ر�أ�ص  يف  �جل���اري  �أغ�شط�ص   14
�لفجرية  �إىل  تنتقل  ثم  �خليمة 
 28 �إىل   26 �لفرتة من  خ��الل 

�أغ�شط�ص ثم تتو�جد يف �أم �لقيوين 
خالل �لفرتة من 2 �إىل 4 �شبتمرب �ملقبل وتو��شل جولتها يف عجمان خالل 
�لفرتة من 9 �إىل 11 �شبتمرب 2018.و�أ�شارت �إىل �أن “�لعيادة �ل�شريبية” 
�شتعود للتو�جد يف ر�أ�ص �خليمة خالل �لفرتة من 16 �إىل 18 �شبتمرب �ملقبل 
ثم تنتقل �إىل �ل�شارقة من 23 �إىل 25 من �ل�شهر نف�شه ثم تتو�جد جمدد� يف 
�لفجرية خالل �لفرتة من 30 �شبتمرب �إىل 2 �أكتوبر �ملقبلن ويف �أم �لقيوين 
مرة  �ل�شريبية”  “�لعيادة  وتتو�جد  �ملقبل  �أكتوبر  �شهر  من   9 حتى   7 من 
�أخرى يف عجمان من 14 �إىل 16 �أكتوبر ويف �لفجرية من 21 �إىل 23 �أكتوبر 
ثم ر�أ�ص �خليمة خالل �لفرتة من 28 �إىل 30 من �ل�شهر نف�شه.و�أو�شح �شعادة 
خالد علي �لب�شتاين مدير عام �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب �أن مبادرة “�لعيادة 
�ل�شريبية” �ملبتكرة تهدف �إىل ن�شر �لوعي �ل�شريبي بن كافة �شر�ئح �لأعمال 
��شتف�شار�تهم  و�لتجاوب مع  و�لتو�جد حولهم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  خ�شو�شا 
�لوقت  تكبدهم  دون  �إليهم  �ملعلومات  و�إي�شال  تو�جههم  �لتي  �لتحديات  وحل 
خالل  �شيقوم  �لهيئة  ف��ري��ق  �أن  �إىل  .و�أ����ش���ار  �لهيئة  ملقر  للح�شور  و�جل��ه��د 
“�لعيادة �ل�شريبية” مبعاجلة كافة �ل�شتف�شار�ت و�لتحديات �ل�شريبية �لتي 
�لتوجيهات  وتقدمي  وحلها  عليها  و�ل��رد  �لأعمال  قطاعات  ممثلو  �شيطرحها 
�ملتعلقة بالت�شجيل و�لإقر�ر�ت �ل�شريبية و�ل�شد�د و�لتطرق لالأخطاء �ل�شائعة 
�لتي قد حتدث خالل �لت�شجيل وتقدمي �لإقر�ر�ت و�شد�د �ل�شر�ئب بالإ�شافة 
�إىل �شرح �شبل جتنب هذه �لأخطاء و�مل�شاعدة يف معاجلة �مل�شاكل �لتقنية �لتي 
�لتوعوية  �ملطبوعات  �شيتم تقدمي جمموعة من  كما  �لإج���ر�ء�ت  بهذه  تتعلق 
و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  حول  مب�شطا  �شرحا  تت�شمن  �لتي  �لهيئة  عن  �ل�شادرة 
�إ�شافة  �جلديدة  �ملبادرة  �ملجال.وتهدف  هذ�  يف  �ل�شائعة  و�لأ�شئلة  �ل�شريبية 
�لإق����ر�ر�ت  وت��ق��دمي  �لت�شجيل  ب���اإج���ر�ء�ت  �ملف�شل  و�ل�����ش��رح  �لتوعية  لتقدمي 
و�شد�د �ل�شر�ئب �إىل �ل�شتماع ملالحظات و��شتف�شار�ت قطاعات �لأعمال �لتي 
هذه  ملعاجلة  بالت�شجيل  قيامهم  ع��دم  �أ�شباب  ومعرفة  �لآن  حتى  ت�شجل  مل 
�لأ�شباب وتذليل �أية عقبات تو�جههم خالل �لت�شجيل.ودعت �لهيئة قطاعات 
�لأعمال حل�شور “�لعيادة �ل�شريبية” و�ل�شتفادة منها وطرح �أية مالحظات 
و�ملحلية  �لحتادية  �جلهات  مع  �لتن�شيق  على  حر�شها  موؤكدة  ��شتف�شار�ت  �أو 
�لوعي لدى خمتلف  لزيادة  �لتعاون  �آليات  وتطوير  �ل�شريبة  بتطبيق  �ملعنية 
ودقتها  �ملعلومات  وو���ش��وح  �ل�شفافية  م�شتويات  �أعلى  وتوفري  �ملعنية  �لفئات 
بالقو�نن  ��شتف�شار�ت �جلمهور بفاعلية لرفع م�شتوى �للتز�م  و�لتعامل مع 

وجتنب �ملخالفات.

تو��سل بناء حمفظة من �ل�سركات �لر�ئدة يف قطاعي �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم 

»اأم�ن�ت« ت�صتحوذ على ج�معة »ميديل�صك�ص« دبي مق�بل 369 مليون درهم اإم�راتي

وزارة التغري املن�خي والبيئة وبروج توحدان 
جهودهم� حلم�ية املن�خ والبيئة عرب البتك�ر 

»اأدنوك« تبحث تعزيز ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع قط�ع الط�قة يف الي�ب�ن

•• دبي-الفجر: 

�أكرب  )“�أمانات”(،  �لقاب�شة  �أم��ان��ات  �شركة  �أعلنت 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  ق��ط��اع��ي  يف  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  ���ش��رك��ة 
و�لتعليم يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، �م�ص عن 
��شتحو�ذها على ح�شة متثل ن�شبة %100 من ملكية 
�أحد �أبرز  جامعة “ميديل�شك�ص” دبي )“�جلامعة”(، 
�ل�شروح �لتعليمية �لعاملة يف �ملنطقة و�أكرثها تقدماً 
وديناميكية، يف �شفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم 
�إمار�تي ��شافة �ىل مبلغ ل يتجاوز 73 مليون درهم 

�مار�تي مقابل حتقيق حمفز�ت منو متفق عليها.
 2005 ع���ام  دب���ي  “ميديل�شك�ص”  ج��ام��ع��ة  تاأ�ش�شت 
“ميديل�شك�ص”  جلامعة  ع��امل��ي  �م��ت��د�د  �أول  لت�شكل 
خارج �ململكة �ملتحدة وت�شم قر�بة 3000 طالب من 
�لعامل. �ن جامعة  100 جن�شية من حول  �أك��رث من 
“ميديل�شك�ص” دبي حا�شلة على �لرت�خي�ص �لالزمة 
و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  ق��ب��ل  هيئة  م��ن  �ن��ه��ا منظمة  ك��م��ا 

�لب�شرية يف دبي.
دبي جمموعة متكاملة  “ميديل�شك�ص”  توفر جامعة 
�ملرحلة  ت�شمل  و�ل�����ش��ه��اد�ت  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  م��ن 
�ل��ت��ا���ش��ي�����ش��ي��ة و�ل��ب��ك��ال��وري�����ص و�مل��اج�����ش��ري يف خمتلف 
و�حلقوق  �لأع��م��ال  �إد�رة  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �لتخ�ش�شات 
و�ل�شحة  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  و�لت�شميم  و�لفنون 
�ل�شهاد�ت  ومت��ت��از  �لإع������الم.  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
بكونها  دب���ي  “ميديل�شك�ص”  ج��ام��ع��ة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
عن  �ل�شادرة  لتلك  كما  دوليا  بها  ومعرتف  مطابقة 
�جل��ام��ع��ة يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة. ب��ذل��ك ت��وف��ر جامعة 
م�شتوى  ل��ط��الب��ه��ا  �ل��ف��ر���ش��ة  دب���ي  “ميديل�شك�ص” 
ت��ع��ل��ي��م��ي مم���اث���ل مل���ا مي��ك��ن��ه��م حت�����ش��ي��ل��ه ل����دى �أرق����ى 

�أكرث  �أحد  �جلامعات �لربيطانية يف حن �لتو�جد يف 
مدن �لعامل تطور�ُ وحيويًة. 

بناء  يف  �أمانات  جنحت  �ل�شتثمار  هذ�  ��شتكمال  ومع 
ت�شمل  �ل��ر�ئ��دة حيث  �ل���ش��ول  م��ن  متنوعة  حمفظة 
����ش��ت��ث��م��ار�ت يف قطاع  �ل��ي��وم ث��الث��ة  �أم���ان���ات  حمفظة 
�لتعليم يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و��شتثمارين 
يف قطاع �لرعاية �ل�شحية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
��شافة �ىل ��شتثمار يف �أر�ص ومباين �حدى �ملد�ر�ص يف 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ويف �إطار تعليقه على �ل�شفقة ، قال �ل�شيد حمد عبد�هلل 
“�أمانات”:  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �ل�شام�شي 
دبي  “ميديل�شك�ص”  جامعة  على  �ل�شتحو�ذ  “ي�شكل 
حيث  �لنوعية  ��شتثمار�تنا  �شل�شلة  يف  رئي�شية  خطوة 

وت�شمه  بنجاح  �ل�شركة  تنجزه  ��شتثمار  �شاد�ص  �نها 
و��شلنا  لقد  �ل��ر�ئ��دة.  �ل�شركات  م��ن  حمفظتها  �ىل 
ب��ن��ج��اح �إىل ت��اري��خ��ه يف رف���ع ح��ج��م ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ن��ا �إىل 
�ننا عززنا  �مل��دف��وع كما  �مل��ال  ر�أ����ص  م��ن   73% ن�شبة 
�ل�شتحو�ذ  خالل  من  �لن�شطة  �ل�شتثمارية  �شيا�شتنا 
على ح�ش�ص �أغلبية �و �قلية موؤثرة كما هو �حلال يف 

“ميديل�شك�ص” دبي. 
و�أ�شاف �ل�شام�شي قائاًل: “نفخر بارتباط ��شمنا مع 
موؤ�ش�شة تعليمية ر�ئدة وكلنا ثقة بقدرتنا على توفري 
�لتاريخية  �لنجاحات  على  �لبناء  عرب  م�شافة  قيمة 
م�شتوى  ت��وف��ري  جم���ال  يف  “ميديل�شك�ص”  جل��ام��ع��ة 
متقدم من �لعلوم و�ملعرفة ومنح طالبها �ملقدرة على 
�إمكاناتهم �ملهنية وتعزيز قدر�تهم �لتناف�شية  تطوير 

يف �أ�شو�ق �لعمل ».
رئي�ص  نائب  فايالي�ل،  �شم�شري  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  ب���دوره 
“�أمانات”:  ل�شركة  �ملنتدب  و�لع�شو  �لإد�رة  جمل�ص 
يعزز من جهودنا  �ل�شرت�تيجي  �ل�شتحو�ذ  “�إن هذ� 
على  و�لتعليم  �ل�شحية  �لرعاية  قطاعي  تطوير  يف 
م�شتويات  �أعلى  �إىل  و�لرت��ق��اء  �ملنطقة  دول  م�شتوى 
�خلدمة مبا يتنا�شب مع متطلبات �لأجيال �لقادمة. مع 
�إمتام هذه �ل�شفقة يرتفع عدد �ل�شفقات �ل�شتثمارية 
منذ مطلع �لعام �إىل ثالثة  “�مانات”  �لتي �أجنزتها 
�إمار�تي،  1.1 مليار درهم  �ل�  �إجمالية حو�يل  بقيمة 
�ل�شفقة و�لتي تلت �ل�شتحو�ذ على  كما ت�شاهم هذه 
يف  �لقاب�شة  ظبي  �بو  جامعة  �شركة  يف  منفعة  ح�شة 
�لمار�ت  يف  �لعايل  �لتعليم  قطاع  يف  تو�جدنا  تعزيز 
�لعربية �ملتحدة لتغطي دبي و�أبوظبي ويف توفري عدد 

و��شع من �لرب�مج و�لخت�شا�شات ».
و�أ�شاف �لدكتور �شم�شري، “ لقد برهنت هذه �جلامعة 
�ملرموقة مدى قدرتها على �لنمو مب�شتويات تتجاوز 
�أقر�نها من �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية و�جلامعية �لعاملة يف 
�ىل  �لطالب  ��شتقطاب  يف  و�شاهمت  �ملحلية  �ل�شوق 
قدماُ  نتطلع  �ننا  و�ذ  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  دب��ي 
نحو �لعمل مع جامعة “ميديل�شك�ص” لتحقيق �ملزيد 

من �لنمو وتعزيز مكانة �جلامعة يف �ملنطقة«. 
�ل�شتثمار�ت  على  “ ن�شاطاتها  “�أمانات  �شركة  تركز 
�لرعاية �ل�شحية و�لتعليم �شمن  �لر�ئدة يف قطاعي 
وخارجها.  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  �أ����ش���و�ق 
ن�شط  ��شتثماري  نهج  �تباع  ��شرت�تيجيتها  وتت�شمن 
�أغ��ل��ب��ي��ة يف  �و ح�ش�ص  م��وؤث��رة  �أق��ل��ي��ة  وع��ل��ى ح�ش�ص 
�مل�شتد�مة  و�لقيمة  �لعو�ئد  حتقيق  بغر�ص  �ل�شركات 

مل�شاهميها و�شركائها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  �أب���رم���ت 

م������ذك������رة ت����ف����اه����م م������ع �����ش����رك����ة ب������روج 
توفري  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 
�مل��ب��ت��ك��رة عالية  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  �حل���ل���ول 
قطاع  يف  �لبتكار  تعزيز  بهدف  �لقيمة 
�مل�شرتكة  �جلهود  وت�شافر  �لبال�شتيك 

يف �شبيل حماية �ملناخ و�لبيئة.
وب��ح�����ش��ور م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ث����اين بن 
�أح��م��د �ل���زي���ودي، وزي���ر �ل��ت��غ��ري �ملناخي 
رئي�ص  �لهاجري،  �لعزيز  وعبد  و�لبيئة، 
د�ئرة  ومدير  ب��روج  �شركة  �إد�رة  جمل�ص 
�ل��غ��از و�ل��ت��ك��ري��ر و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف 
�أدنوك، �إ�شافة �إىل توما�ص بوي�شن، نائب 

يف  �لأو���ش��ط  لل�شرق  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�لتفاهم  مذكرة  بتوقيع  قام  بوريالي�ص، 
�ل�شرع،  ���ش��ي��ف حم��م��د  �مل��ه��ن��د���ص  ���ش��ع��ادة 
للمجتمعات  �مل�����ش��اع��د  �ل��������وز�رة  وك���ي���ل 
عبد�هلل،  عمر  �أحمد  و�ل�شيد  �مل�شتد�مة، 
�أبوظبي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 

للد�ئن �لبال�شتيكية �ملحدودة )بروج(.
�لدكتور  ق���ال م��ع��ايل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
من  �ل����رغ����م  “على  �ل������زي������ودي:  ث�����اين 
�لقيمة �لتي ميثلها �لبال�شتيك كعن�شر 
�ل�شناعات  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  رئ���ي�������ش���ي 
�لبيئة  ت���ل���وث  حت����ول  �أن  �إل  �حل���دي���ث���ة 
من  و�ح���د  �إىل  �لبال�شتيكية  بالنفايات 
�لبيئية  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه����م 
حقيقي  ت���و�زن  خلق  يتطلب  ب��ات  ع��امل��ي��اً 

وحماية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لقيمة  ه��ذه  ب��ن 
وهو  ��شتد�متها،  على  و�حل��ف��اظ  �لبيئة 
�لأمر �لذي �نتهجته دولة �لإمار�ت عرب 
ومبادر�ت  ح��م��الت  و��شت�شافة  �إط����الق 
�ل�شتهالك  ل��ق��ي��م  ت����روج  ع���دة  ت��وع��وي��ة 
��شتخد�مه  و�إع���ادة  للبال�شتيك   �ل��ذك��ي 
و�ل�شركات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ن  وت����دوي����ره 

و�لأفر�د على حد �شو�ء.«
“حتر�ص وز�رة �لتغري  و�أ�شاف معاليه: 
�شركة  مع  �لتعاون  على  و�لبيئة  �ملناخي 
يف  للم�شاهمة  �جل���ه���ود  وت��وح��ي��د  ب����روج 
�لطبيعية  و�مل���و�رد  و�لبيئة  �ملناخ  حماية 
وذل�����ك ع���رب �ل����ش���ت���ف���ادة م���ن �ل���ق���در�ت 
�لبتكارية �ملميزة ل�شركة بروج يف توفري 
ف�شاًل  �مل��ب��ت��ك��رة  �لبال�شتيكية  �حل��ل��ول 

يف  �لبيئي  �ل��وع��ي  تعزيز  يف  تعاوننا  ع��ن 
�ملجتمع و�لت�شجيع على تبني �ل�شلوكيات 
حتديات  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  يف  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
�ل���ن���ف���اي���ات �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة ب�����ش��ك��ل �أك���رث 

م�شوؤولية.«
�هلل،  عبد  �أح��م��د عمر  ق��ال  وم��ن جهته، 
�أبوظبي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
“ي�شرنا  )ب���روج(:  �لبال�شتيكية  للد�ئن 
ك�������ش���رك���ة ر�ئ����������دة يف ت����وف����ري �حل����ل����ول 
�شر�كتنا  ونعزز  نبني  �أن  �لبرتوكيماوية 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  مع  �لإ�شرت�تيجية 
و�ل��ب��ي��ئ��ة ون���وح���د ج��ه��ودن��ا ل��ن�����ش��اه��م يف 
حتقيق تطلعات و�أه��د�ف روؤي��ة �لإمار�ت 
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�لتنمية  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ب��ال��ت��ايل  ون��ع��م��ل 
بيئتنا  حماية  يف  و�مل�شاهمة  �مل�شتد�مة 
�لنفايات  ومو�ردنا �لطبيعية و�حلد من 
�لبال�شتيكية وتعزيز ممار�شات �إد�رة هذه 

�لنفايات.«

و�شوف تتعزر هذه �جلهود �مل�شرتكة من 
�لإمار�ت  دول��ة  ممار�شات  تطبيق  خ��الل 
وطرق  �لنفايات  من  �حلد  يف  �مل�شتد�مة 
�إد�رة هذه �لنفايات وذلك بهدف �شياغة 
لأف�شل  وف��ق��اً  �شامل  وط��ن��ي  عمل  �إط���ار 
كما  �ل�شدد.  ه��ذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
�ت��ف��ق �ل��ط��رف��ان ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر �لفعال 
�لد�ئري  �لبال�شتيكي  �لقت�شاد  ملبادر�ت 
و�لبيئية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ف��و�ئ��ده  ن��ظ��ر�ً 
تدوير  �إع���ادة  على  �لت�شجيع  وذل��ك عرب 
�لبال�شتيك و�إعادة ��شتخد�م �لبال�شتيك 
�ملعاد ت��دوي��ره لإط��ال��ة عمره و�حل��د من 

تر�كم نفاياته.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ي��ل��ع��ب م��رك��ز بروج 
�أب��وظ��ب��ي دور�ً حم��وري��اً يف  ل��الب��ت��ك��ار يف 
بالنفايات  �ملتعلقة  للم�شكالت  �لت�شدي 
على  �ملركز  ق��در�ت  بف�شل  �لبال�شتيكية 
جديدة  باأفكار  �لبال�شتيك  قطاع  تعزيز 

ومبتكرة وغري تقليدية.     

•• طوكيو-وام:

�ل��ت��ق��ى م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أحمد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  دول�����ة  وزي�����ر  �جل���اب���ر 
“�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  ل�شركة 
وجمموعة �شركاتها - يف �لعا�شمة �ليابانية 
�لقت�شاد  وزي��ر  �شيكو  هيور�شيج   - طوكيو 

و�لتجارة و�ل�شناعة �لياباين.
�مل�شوؤولن  م���ن  ع����دد�  م��ع��ال��ي��ه  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 
�أدنوك  �لأعمال وعمالء  �حلكومين ورجال 
حيث تناول �لنقا�ص �شبل تعزيز �لعالقات مع 
�ل�شركات �لعاملة يف قطاع �لطاقة �لياباين.

�ل�شر�كة  ف��ر���ص  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 
و�ل�شتثمار �لتي توفرها خطط �أدنوك للنمو 
و�لإنتاج  و�لتطوير  �ل�شتك�شاف  جم��الت  يف 
فر�ص  وكذلك  و�لبرتوكيماويات  و�لتكرير 
�لوقود  م��ن  �لأم���د  �إم�����د�د�ت طويلة  ت��وري��د 

و�ملنتجات �لهيدروكربونية لليابان.
�لدكتور  م���ع���ايل  ق����ال   .. �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
خالل  “من  �جل����اب����ر  �أح����م����د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
�لروؤية �حلكيمة للقيادة مبد وتعزيز ج�شور 
دولة  ترتبط  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  �لتو��شل 
�لإم�����ار�ت و�ل��ي��اب��ان ب��ع��الق��ات ر����ش��خ��ة متتد 
لأك���رث م��ن �أرب��ع��ة ع��ق��ود م��دع��وم��ة ب�شر�كة 
ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة وتتطلع 
�لتعاون  �إىل تعزيز وتطوير عالقات  �أدن��وك 
�ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لغاز  �لنفط  �شركات  مع 
فر�ص  من  �ل�شتفادة  ي�شمن  مبا  �ليابانية 
�لنمو يف خمتلف جمالت وجو�نب �لأعمال 

يف قطاع �لنفط و�لغاز«.
�لنمو  خطط  مع  “متا�شيا  معاليه  و�أ���ش��اف 
�لتي  �لآ�شيوية  �لأ�شو�ق  يف  خا�شة  و�لتو�شع 
�لطاقة  على  �لطلب  يف  كبرية  زي���ادة  ت�شهد 
مثل �ليابان توفر �أدنوك �ملزيد من �لفر�ص 
خمتلف  يف  و�ل�شتثمار  لل�شر�كة  �جل��دي��دة 
جم�����الت وج����و�ن����ب �أع���م���ال���ه���ا �مل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
قطاع �لنفط و�لغاز وباعتبارها مورد� عامليا 
�أي�شا  �أدن��وك  موثوقا ور�ئ��د� للطاقة تبحث 
فر�ص تعزيز ح�شورها وح�شة منتجاتها يف 
�لعمالء  مع  �لتعاون  وتوثيق  �ليابان  �أ�شو�ق 
�ليابان  زي����ارة  �حل��ال��ي��ن و�جل��دد«.وت�����ش��م��ل 
�شون  ما�شايو�شي  من  كل  مع  ل��ق��اء�ت  �أي�شا 
وتو�شياكي  بانك”  “�شوفت  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����ص 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ص  �ل��رئ��ي�����ص  ك��ي��ت��ام��ور� 
ل�شركة “�إنبك�ص جودكو” وتات�شو يا�شوناجا 
“ميت�شوي”  ل�  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �لرئي�ص 
“جري�«.وتعد  رئي�ص  ج��وردن��ك��ر  وه��ن��دري��ك 
دول���ة �لإم������ار�ت ث���اين �أك���رب م�����ش��در للنفط 
قامت   2017 ع��ام  ويف  �ل��ي��اب��ان  �إىل  �خل���ام 
بقيمة  �لإم��ار�ت  نفط من  با�شتري�د  �ليابان 
دولر”  مليار   15.6“ دره��م  مليار   57.3
�ليابانية  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ملنظمة  وف��ق��ا 
ج��ي��رتو.وي��ذه��ب م��ا ي��ق��رب م��ن ث��ل��ث �إنتاج 
�ل��ي��اب��ان وهو  �إىل  �أدن����وك م��ن �لنفط �خل���ام 
مي��ث��ل 25 يف �مل��ائ��ة م��ن �إج��م��ايل �ل����و�رد�ت 
�ليابانية من �لنفط �خلام وت�شمل �ل�شادر�ت 
�لأخرى �لغاز �لطبيعي �مل�شال وغاز �لبرتول 
�إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ك��ربي��ت  و�لنافتا  �مل�شال 

برميل  مليون   6.29 �أدن����وك  متتلك  ذل��ك 
�لحتياطي  يف  �مل���خ���زن  �خل����ام  �ل��ن��ف��ط  م���ن 
�لنفط  لتخزين  كريي  ملن�شاأة  �ل�شرت�تيجي 
يف جنوبي �ليابان.ويف فرب�ير �ملا�شي وقعت 
�أدنوك �تفاقية مع �شركة “�إنبك�ص” �ليابانية 
ح�شلت مبوجبها �لأخرية على 10 يف �ملائة 
�لبحري ومت  �ل�شفلي  ز�ك��وم  �متياز حقل  يف 
 40 �لبالغة  �ل�شركة  ح�ش�ص  متديد  �أي�شا 

�لدلخ”  و”�أم  “�شطح”  �متياز  يف  �مل��ائ��ة  يف 
ملدة 25 عاما كما مت تعين �شركة “جودكو 
�ململوكة بالكامل  ز�كوم �ل�شفلي �ملحدودة” - 
لإنبك�ص �ليابانية - قائد� فنيا ملنطقة �متياز 
“�إنبك�ص”  ���ش��رك��ة  �ل�����ش��ف��ل��ي«.وت��ع��د  “ز�كوم 
على  تعمل  يابانية  �شركات  �شت  من  و�ح��دة 
�أبوظبي  يف  �لهيدروكربونية  �مل��و�رد  تطوير 
وهي ت�شمل �شركة “ميت�شوي” �لتي متتلك 

للغاز  �أدن���وك  �شركة  من  �ملائة  يف   15 ن�شبة 
�لتي متتلك  �أويل”  “كوزمو  و�شركة  �مل�شال 
نفط  ���ش��رك��ة  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   64.2 ن�����ش��ب��ة 
جانب  �إىل  �أدوك  �ليابان  �مل��ح��دودة  �أبوظبى 
 32.1 نيبون”  �ك�ص  “جي  �شركة  م��ن  ك��ل 
 1.9 �إلكرتيك”  “كان�شاي  و�شركة  �ملائة  يف 
 1.9 �إلكرتيك”  “ت�شوبو  و�شركة  �ملائة  يف 

يف �ملائة.

اخلميس  9   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12399  
Thursday   9   August   2018  -  Issue No   12399



28

املال والأعمال

كهرب�ء ومي�ه دبي تتع�ون مع الإم�رات دبي 
الوطني لتوفري عرو�ص خ��صة ملتع�مليه�

•• دبي-وام:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي �تفاقية مع بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني 
�لذي  ديو�”  “متجر  �شمن  �لهيئة  ملتعاملي  خا�شة  ع��رو���ص  لتوفري 
وخ�شومات  ع��رو���ص  ل��ت��وف��ري  �ل��ذك��ي  تطبيقها  ع��رب  �لهيئة  �شتطلقه 
ح�شرية ملتعاملي �لهيئة بالتعاون مع عدد من �شركات �لقطاع �حلكومي 
�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة يف  ل��ل��م��رة �لأوىل ع��ل��ى م�شتوى  و�خل��ا���ص وذل���ك 

�لدولة.
�ملنتدب  �لع�شو  �ل��ط��اي��ر  �شعيد حممد  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  �لت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
�لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وه�شام عبد�هلل �لقا�شم نائب 

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة و�لع�شو �ملنتدب لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني.
و�أعرب �شعادة �لطاير عن �شعادته بتوقيع �لتفاقية مع بنك �لإمار�ت دبي 
�لوطني لالن�شمام �إىل قائمة �ل�شركات �لتي �شتوفر خ�شومات وعرو�شاَ 
�لذي  ديو�”  “متجر  دبي �شمن  ملتعاملي هيئة كهرباء ومياه  ح�شرية 
�لذكي �شمن جهودها لرت�شيخ مكانتها  �لهيئة عرب تطبيقها  �شتطلقه 
كجزء من حياة كل فرد و�أ�شرة يف �ملجتمع ويف �إطار حر�شها على ت�شجيع 
�لتبني �لذكي وتعزيز �شعادة متعامليها وتوفري قيمة م�شافة خلدماتها 
�لذكية وذلك تلبية لحتياجات �ملتعاملن ولتتخطى توقعاتهم ولت�شهم 

يف حتويل دبي �إىل �ملدينة �لأذكى و�لأكرث �شعادة يف �لعامل.
و�أثنى �شعادة �لطاير على بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني كموؤ�ش�شة وطنية 
خمتلف  ب��ن  و�لتكامل  �جل��ه��ود  ت�شافر  ���ش��رورة  على  م��وؤك��د�ً  متميزة 
�شعادة  حتقق  �لتي  �خل��دم��ات  لتعزيز  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 

�ملتعاملن و�ملجتمع ب�شكل عام.
هيئة  م��ع  �ملوقعة  بالتفاقية  �لقا�شم  ع��ب��د�هلل  ه�شام  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�لقيادة �لر�شيدة  �ن�شجامها �لكامل مع روؤية  كهرباء ومياه دبي موؤكد�ً 
�إىل �ملدينة �لأكرث ذكاًء و�شعادًة على م�شتوى �لعامل عرب  بتحويل دبي 

�لرتقاء بجودة حياة �شكانها.
ي�شار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه دبي بادرت بتطوير “متجر ديو�” عقب 
در��شة و��شتطالع �آر�ء ومالحظات �ملتعاملن و�ل�شركاء و�أفر�د �ملجتمع 
ب�شكل عام حول خدماتها ت�شمنت جل�شات ع�شف ذهني للفئات �ملعنية 
ومقرتحاتهم  �آر�ئهم  �إىل  للتعرف  و�ل�شركاء  و�ملوظفن  �ملتعاملن  من 
�لهيئة وت�شهم يف  �أن توفرها  حول خدمات �لقيمة �مل�شافة �لتي ميكن 

تعزيز �شعادة �ملعنين .
ويهدف “متجر ديو�” كذلك �إىل ت�شجيع متعاملي �لهيئة على ��شتخد�م 
تطبيق �لهيئة �لذكي �لذي يدعم �أ�شهر �ملن�شات �لعاملية مثل “�آي. �أو. 
دون  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �لهيئة  خدمات  جميع  ويوفر  و�أن��دروي��د  �أ�ص” 

�حلاجة لزيارة مر�كز �إ�شعاد �ملتعاملن �لتابعة للهيئة.

الم�رات تبحث تعزيز التع�ون 
القت�ص�دي وال�صتثم�ري مع بولندا

•• وار�سو -وام: 

لدى  �لدولة  �شفري  �ل�شابري  عي�شي ح�شن  يو�شف  �لدكتور  �شعادة  بحث 
و�ر�شو مع معايل يجي كفيت�شين�شكي وزير �ل�شتثمار و�لتنمية �لقت�شادية 
�لبولندي يف مقر �لوز�رة بالعا�شمة �لبولندية �لعالقات �لثنائية �ملتميزة 
�لتعاون يف  تعزيز وتطوير  و�شبل  بولند�  �لإم��ار�ت وجمهورية  دولة  بن 

جمال �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شتثمار.
بن  �لتعاون  عالقات  م�شتوى  لرفع  �ل�شفارة  خطة  �إط��ار  يف  �للقاء  ياأتي 
�لإمار�ت وبولند� يف �ملجالت كافة ل �شيما �ملجال �لقت�شادي و�ل�شتثماري 
�لبولندي   - �لإمار�تي  �لقت�شادي  �ملنتدى  �إجن��اح  يف  �لفعالة  و�مل�شاهمة 

رفيع �مل�شتوى �ملزمع عقده يف 8 نوفمرب �لقادم .
و�أك������د ����ش���ع���ادة �ل�����ش��ف��ري �ل�����ش��اب��ري ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل �ل���ت���ع���اون بن 
�لقت�شادي  �مل��ج��ال  يف  ل�شيما  �مل��ج��الت  جميع  يف  �ل�شديقن  �لبلدين 

و�ل�شتثماري.
و�أكد معايل �لوزير �لبولندي رغبة بالده �لكبرية يف تعزيز �لتعاون مع 
دولة  �أن  �إىل  ..منوها  �لقت�شادية  �شيما  ل  �مل��ج��الت  �شتى  يف  �لإم����ار�ت 

�لإمار�ت تعد �شريكاً مهما بالن�شبة لبولند�.

حتت �سعار »�ل�سارقة ترحب بكم«

»من�ء« جتمع 100 من رواد الأعم�ل الربازيليني يف ملتق�ه� الأول يف اأمريك� الالتينية
عر�ض �أعمااًل م�سرتكة لت�ساميم �أزياء وجموهر�ت �إمار�تية وبر�زيلية 

درج�ت احلرارة تعيد تقييم الوجه�ت ال�صيفية.. والرتفيه يرفع ح�صة ال�صي�حة املحلية

•• �ساو باولو-الفجر:

ب��ح�����ش��ور وم�����ش��ارك��ة م���ا ي��زي��د عن 
�لأعمال،  رو�د  من  �شخ�شية   100
و�خلرب�ء، و�شّناع �لقر�ر �لرب�زيلين 
و�ل����ع����رب ن���ّظ���م���ت م���وؤ����ش�������ش���ة مناء 
ملتقى  �أم�ص،  يوم  باملر�أة،  لالرتقاء 
ولية  يف  بكم”،  ترحب  “�ل�شارقة 
�شاو باولو بالرب�زيل، بهدف تعزيز 
و�شركائها،  “مناء”  بن  �لتو��شل 
�ملوؤ�ش�شة  نهج  �ل�شوء على  وت�شليط 
يف ����ش��ت��ك�����ش��اف ف��ر���ص �ل��ت��ع��اون مع 
�لرب�زيلية. و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
وي���ع���د �مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ذي ي���اأت���ي �شمن 
جهود “مناء” يف تفعيل دور �ملر�أة، 
و�لرتقاء بها يف خمتلف �لقطاعات 
و�لجتماعية،  و�ملهنية  �لقت�شادية 
تنظمه  �ل������ذي  ن���وع���ه  م����ن  �لأول 
�أمريكا �جلنوبية، حيث  �ملوؤ�ش�شة يف 
�لذي  �ل�شامل  �لنهج  �مللتقى  ك�شف 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  تتبناه 
�ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد 
�إىل  �لر�مي  ب��امل��ر�أة،  لالرتقاء  من��اء 
�ملجالت.  �شتى  يف  ب��امل��ر�أة  �لنهو�ص 
جهود  �مل���ل���ت���ق���ى  �����ش���ت���ع���ر����ص  ك���م���ا 
�لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة  وم�����ش��اري��ع 
�ملعنية بتقدمي �ملعونات و�مل�شاعد�ت 

لالجئن و�ملحتاجن حول �لعامل.
حو�رية  ج��ل�����ش��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  وت�����ش��م��ن 
بن  رمي  �شعادة  من  كل  فيها  �شارك 
موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء  كرم، مدير 
ماجد  بنت  هند  و�ل�شيخة  ب��امل��ر�أة، 
�شيد�ت  جمل�ص  رئي�شة  �لقا�شمي، 
ومرمي  بالوكالة،  �ل�شارقة  �أع��م��ال 
�حل���م���ادي، م��دي��ر م��وؤ���ش�����ش��ة �لقلب 
�لأعمال  ���ش��ي��دة  و�أد�رت����ه����ا  �ل��ك��ب��ري، 
بي�ص،  ب���ي���ل  �ل���رب�زي���ل���ي���ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
�شعادة  م����ن  ك�����ّل  �مل��ل��ت��ق��ى  وح�������ش���ر 
عام  قن�شل  �لعلوي،  �شامل  �إبر�هيم 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
يف ���ش��او ب���اول���و، و���ش��ع��ادة �أح��م��د بن 
رئ���ي�������ص هيئة  �ل����ع����ام����ري،  رك����ا�����ص 
�ل�شارقة للكتاب، و�إرم مظهر علوي، 
�لتنفيذي  �ملكتب  يف  �أول  م�شت�شار 
�لقا�شمي،  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ل�شمو 
�إد�رة  جمل�ص  ع�شو  �للو�تي،  وندى 

موؤ�ش�شة “مناء«.
�مللتقى  �مل�����ش��ارك��ون خ���الل  ون��اق�����ص 
فر�ص �لتعاون �مل�شرتك يف قطاعات 
�لأعمال  وبيئة  �ملتنوعة،  �لأع��م��ال 
�ل�شارقة  �إم���������ارة  ت���وف���ره���ا  �ل����ت����ي 
ور�ئد�ت  ل�شيد�ت  �لإم����ار�ت  ودول���ة 
�لأع���م���ال م��ن ك��اف��ة �أن��ح��اء �لعامل، 
كما ��شتعر�ص �لوفد عمق �لعالقات 

�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��رب�زي��ل��ي��ة يف خمتلف 
�ل��ق��ط��اع��ات، وت���وق���ف���و� ع��ن��د حجم 
�مل�������ش���رتك���ة ح���ي���ث تعترب  �ل���ت���ج���ارة 
�لإم��ار�ت ثالث �أكرب �شريك جتاري 
�ل�شعودية  ب��ع��د  ل���ل���رب�زي���ل  ع���رب���ي 
�لتجارة  �إج��م��ايل  وب��ل��غ  و�جل���ز�ئ���ر، 
خالل  �لبلدين  ب��ن  �لنفطية  غ��ري 
9.88 مليار�ت درهم  �لعام �ملا�شي 
ب�  م��ق��ارن��ة  دولر(  م��ل��ي��ار   2.69(
9.54 مليار�ت درهم )2.6 مليار 
دولر( قيمة �لتجارة �لبينية خالل 
 ،3.5% ق���دره  بنمو  �أي   ،2016
�إعفاء  ق��ر�ر  �إىل  �مل�شاركون  وتطرق 
�لدولتن  مو�طني  بن  �لتاأ�شري�ت 
على  �إيجابي  تاأثري  من  لذلك  وم��ا 

تعزيز �لعمل �مل�شرتك.

ع��رو���ض �أزي�����اء وجم��وه��ر�ت 
�إمار�تية بر�زيلية

وت����خ����ل����ل �مل���ل���ت���ق���ى ع����ر�����ص �أزي��������اء 
من  م�شممات  لثالث  وجم��وه��ر�ت 
�ملعا�شرة،  ل��ل��ح��رف  �إرث�����ي  جم��ل�����ص 
�لتابع ملوؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملر�أة، 
ثاين،  �مل��دف��ع، وخلود  �شروق  وه��ن: 
�مل�شممة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  حليق،  و�أم���ل 
ب��الأ���ش��ود م��ن جمل�ص �شيد�ت  وف��اء 
قّدمن  ح���ي���ث  �ل�������ش���ارق���ة،  �أع����م����ال 
م�شتوحاة  من�شات  على  �أع��م��ال��ه��ن 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة مل�شممن  �ل��ث��ق��اف��ة  م��ن 
كامبانا  �لأخ��وي��ن  وه��م،  بر�زيلين 
�لعر�ص �شورة  وق��دم  توريز،  وب��ول 
حية عن �آليات �لدعم �لتي تقدمها 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ن�����ش��وي��ة حت���ت مناء 
لدعم ومتكن ع�شو�تها من تو�شيع 
عاملياً  لها  و�لرتويج  �أعمالهن  �آف��اق 
و�لفعاليات  �مل���ح���اف���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
هذه  فيها  وت�����ش��ارك  تنظمها  �ل��ت��ي 

�ملوؤ�ش�شات. 

�ل���ع���ل���وي: ت��ك��رمي �ل�����س��ارق��ة 
�لتنموية  بالتجربة  �حتفاًء 

�الإمار�تية 
�لعلوي،  �شامل  �إبر�هيم  �شعادة  �أك��د 
�لتكرمي  �أن  بامللتقى،  كلمته  خ��الل 
�ل�شارقة يف  �إم���ارة  ب��ه  �ل��ذي حتظى 
للكتاب،  �لدويل  باولو  �شاو  معر�ص 
هذ�  �شرف  �شيف  عليه  �ل��ذي حت��ل 
�لعام، ل يح�شب للثقافة �لإمار�تية 
�لتنموية  للتجربة  و�إمن���ا  فح�شب، 
و�لجتماعي  �لق��ت�����ش��ادي  ب�شكلها 
و�ل�شيا�شي لدولة �لمار�ت �لعربية 
�أن���ه ل جناح  �إىل  �مل��ت��ح��دة، م�����ش��ري�ً 
للتجارب �ملنعزلة، �إذ �لنجاح يتطلب 
�لن���ف���ت���اح ع��ل��ى جت�����ارب �لآخ���ري���ن 

وتبادل �لدرو�ص و�لِعرب معهم.

ما  بلد  يحتفي  “عندما  و�أ����ش���اف: 
ح�شارة  عمق  ن���درك  غ��ريه  بثقافة 
هذ� �لبلد ومدى �هتمامه باملعرفة 
�حل�شارة  مل�شرية  �أ�شا�شي  كمحرك 
و�لتقدم، ولعل خري دليل على هذه 
للثقافة هو ح�شور  �لرفيعة  �ملكانة 
باملر�أة  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  وفد 
�ل��ذي يحمل ر�شالة  �مل�شهد،  يف هذ� 
من  فئة  لأي  �رت��ق��اء  ل  �أن  مفادها 
�ملعرفة  �متالك  دون  �ملجتمع  فئات 
ك�شرط ودليل يحافظ على ��شتمر�ر 

�مل�شرية ويحمي منجز�تها«.
دولة  ع���ام  قن�شل  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اف 
�لإم�����ار�ت ل��دى ���ش��او ب��اول��و: “لكل 
�خلا�شة  �لتنموية  جت��رب��ت��ه  �شعب 
�لتي تت�شكل وفقاً لظروفه �ل�شيا�شية 
و�لجتماعية و�لثقافية، وقد حققت 
خالل  م�شهودة  جناحات  �ل��رب�زي��ل 
�شاد�ص  ل��ت�����ش��ب��ح  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ق��ود 
�أق��وى �قت�شاد يف �لعامل من خالل 
�ل��ت��م��ك��ن �لج��ت��م��اع��ي، و�لرت���ق���اء 
ب���ق���ط���اع���ي �ل�������ش���ح���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م، 
�لتعليم  فر�ص  يف  �لعد�لة  وحتقيق 
باعتبار  �جل��ن�����ش��ن  ب����ن  و�ل���ع���م���ل 
تت�شابه  وهنا  �ملجتمع،  ن��و�ة  �لأ�شرة 
�لتجربة �لرب�زيلية مع �لإمار�تية، 
خا�شًة فيما يتعلق بالتمكن للفئات 
�لثقافة  و�ع��ت��ب��ار  ك��اف��ة،  �ملجتمعية 
منتج  جمتمع  لبناء  �لأق���وى  �لأد�ة 

ومبدع«. 

�لن�ساء  متكني  ك���رم:  ب��ن  رمي 
يرتقي بحا�سرهن وم�ستقبلهن

بدورها قالت رمي بن كرم: “�شنف 
تقرير �لفجوة �لعاملية بن �جلن�شن 
لعام  �لعاملي  �لق��ت�����ش��ادي  باملنتدى 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة   2016
ر�ئ������دة يف جمال  ك���دول���ة  �مل���ت���ح���دة 
باملنطقة،  �جل��ن�����ش��ن  ب��ن  �مل�����ش��او�ة 
وهذ� �لإجناز وغريه من �لإجناز�ت 
�حتاد  قيام  منذ  تبلورت  �لتنموية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
وحتى يومنا �لر�هن، �إذ �إن كل تلك 
قيادتنا  �إمي����ان  م��ن  نبعت  �جل��ه��ود 
�ل��ر���ش��ي��دة ب�����اأن �ل��ن�����ش��اء و�ل���رج���ال 
�ملجتمع،  يف  م���ت�������ش���اوون  ����ش���رك���اء 
�ملنا�شبة  �ل����ف����ر�����ص  ت����وف����ري  و�أن 
للتعبري  �مل���ج���ال  و�إت����اح����ة  ل��ل��ن�����ش��اء 
ي�����ش��ّب يف م�شلحة  ق��در�ت��ه��ن  ع���ن 
وم�شتقبلهن،  بحا�شرهن  �لرت��ق��اء 
فاعالت  ك�شريكات  دوره��ّن  ويحقق 

يف بناء �لوطن«. 
ق�شايا  “تعترب  ك���رم:  ب��ن  وت��اب��ع��ت 
�لتعليم  و�شالمتها وحقها يف  �مل��ر�أة 
�لتحديات  م��ن  �مل�����ش��ت��د�م  و�ل���دخ���ل 

�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن �ل��ت�����ش��دي لها 
م���ن خ����الل ����ش���ر�ك���ات ع��امل��ي��ة قوية 
وم���������ش����ارك����ة �مل������ع������ارف و�خل��������رب�ت 
�ل��الزم��ة، وم��ن ه��ذ� �ملنطلق تتعهد 
ق�شارى  ب��ب��ذل  و”مناء”  �ل�شارقة 
�جلهود لهذه �لق�شية كوننا نعي�ص 
بتعليم  �لهتمام  كل  ت��ويل  دول��ة  يف 
�أبنائها ومتكينهم يف جميع مناحي 
�مل���ر�أة، فهي حتظى  �شيما  �حلياة ل 
مبكانة كبرية خولتها لتظل حا�شرة 

و�شريكة يف بناء �ملجتمع«. 
�لإح�شاء�ت  �أن  ك��رم  ب��ن  و�أو���ش��ح��ت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطنية 
مبجالت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �مل���ت���ح���دة 
حتتل  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  ت�شري  �لتعليم، 
�لفرعي  ل��ل��م��وؤ���ش��ر  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة 
و�لكتابة  �ل����ق����ر�ءة  م��ع��رف��ة  مل���ع���دل 
كما   ،٪95.8 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���دول���ة  يف 
�لإمار�تيات  �لن�شاء  م��ن   ٪77 �أن 
ي��ل��ت��ح��ق��ن ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل بعد 
�ملدر�شة �لثانوية وي�شكلن 70٪ من 
جمموع خريجي �جلامعات يف دولة 
ثلثي  �لن�شاء  ت�شغل  �لإم��ار�ت، فيما 

وظائف �لقطاع �لعام يف �لدولة. 
و�أ�����ش����اف����ت م���دي���ر م��وؤ���ش�����ش��ة مناء 
لالرتقاء باملر�أة: “قادت جهود �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�شة 
ورئي�شة  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد 
ورئي�شة  �لأ����ش���رة،  تنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملجل�ص �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
ن�شائية  تنموية  وم�شاريع  مبادر�ت 
�ل���دول���ة و�شلت  �إم������ار�ت  يف ج��م��ي��ع 
�ملر�أة �لإمار�تية �إىل مكانة مميزة«.

�مل���ر�أة يف  دور  “�إن متكن  وت��اب��ع��ت: 
�ملجتمع له يعد �أولوية لدى قرينة 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو 
رئي�شة  �لقا�شمي،  جو�هر  �ل�شيخة 
م��وؤ���ش�����ش��ة من����اء ل���الرت���ق���اء ب���امل���ر�أة، 
حيث حتر�ص على ربطه مب�شتقبل 
�ملجتمع �نطالقاً من روؤية حمورية 
ت��ن��ظ��ر �إىل �مل�����ر�أة ب��و���ش��ف��ه��ا م����ورد�ً 
م�شرية  يف  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ل  ب�������ش���ري���اً 

�لتنمية �ل�شاملة لبلد�ن �لعامل«.
و������ش����ت����ع����ر�����ش����ت ب������ن ك�������رم خ����الل 
�لتي  �مل�شرتكة  �ل�شمات  مد�خلتها 
بجمهورية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت��رب��ط 
�لدولتان  ت��ل��ت��زم  ح��ي��ث  �ل����رب�زي����ل، 
ب�����ش��ك��ل ر�����ش���خ ب��ال��ن��ه��و���ص ب���امل���ر�أة 
�لأدو�ت  ك���ل  وت���ق���دمي  ومت��ك��ي��ن��ه��ا، 
ل��ه��ا لتحقيق  �ل��الزم��ة  �ل�����ش��روري��ة 
ع��ل��ى جميع  �ل��ك��ام��ل��ة  �لإم����ك����ان����ات 
�حل�شور  ه��ذ�  �أن  موؤكدة  �جلبهات، 
م�شهد  �أم���ام  يجعلنا  ل��الإم��ارة  �ملهم 
جديد من م�شاهد �ل�شر�كة ويب�شر 

ب��ع�����ش��ر ج���دي���د م���ن �ل���ت���ع���اون بن 
�لدولتن يف خمتلف �لق�شايا �لتي 

ترتبط بتمكن �ملجتمع باملر�أة. 
و�عتربت رمي بن كرم �أن تز�من هذ� 
�لكبري  و�لقلب  “مناء”  �للقاء بن 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��رب�زي��ل��ي��ة م��ع حلول 
على معر�ص  �شرف  �شيف  �ل�شارقة 
بدورته  للكتاب  �ل��دويل  باولو  �شاو 
�لعالقة  �إىل  بو�شوح  ي�شري  �ل�25، 
فال  و�لتنمية،  �لثقافة  بن  �لقوية 
ثقافة بدون تنمية، ول تنمية بدون 

ثقافة. 

نعمل  �لقا�سمي:  هند  �ل�سيخة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ات مع 

�سيد�ت �الأعمال �لرب�زيليات 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت �ل�����ش��ي��خ��ة هند 
ح�شور  �أم���ام  �لقا�شمي  ماجد  بنت 
�مللتقى: “�إن حتقيق �لندماج �لتام 
و�لقت�شاد  �لأع���م���ال  ���ش��ي��د�ت  ب��ن 
�لعاملي ي�شهم يف بناء قدر�ت �لن�شاء 
�مل��ه��ن��ي��ة، وي���ع���زز م���ن خ��رب�ت��ه��ّن يف 
خمتلف  م�����ع  �ل���ت���ف���اع���ل  جم�������الت 
�لعامل،  �ل��ت��ج��اري��ة ح���ول  �لأ����ش���و�ق 
م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  �ل�����ذي  �لأم������ر 
تعزيز �لناجت �لقت�شادي �لإجمايل 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 

و�إمارة �ل�شارقة«.
ما  خ����الل  م���ن  “ن�شعى  وت���اب���ع���ت: 
روؤية  تعزيز  �إىل  جهود  من  نقدمه 
حا�شنة  مدينة  باعتبارها  �ل�شارقة 
ل�����ش��ي��د�ت �لأع����م����ال م���ن خ����الل ما 
وت�شهيالت  مثالية  بيئة  توفره من 
م��ت��ع��ددة جت��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى �أد�ء 
ونحر�ص  وج��ه،  �أكمل  على  �أعمالها 
من خالل تو�جدنا يف �لرب�زيل على 
تعزيز �ل�شركات مع ر�ئد�ت �لأعمال 
�شبكة  ميتلكن  �للو�تي  �لرب�زيليات 
و�عدة من �ل�شتثمار�ت حول �لعامل 
�لإمار�تية مبا  �ملر�أة  لنرثي جتربة 
�لعملية،  خرب�تها  بتطوير  ي�شمح 
�ملختلفة  �لتجارب  من  و�ل�شتفادة 

على نطاق عاملي«.
ماجد  بنت  هند  �ل�شيخة  و�أ�شافت 
�ملجل�ص  ق��اع��دة  ت�شم  �لقا�شمي:” 
�لأع����م����ال،  ����ش���ي���د�ت  م����ن   1515
وطالبات  و�مل��ن��ت��ج��ات،  و�مل��ه��ن��ي��ات، 
�للو�تي  و�خل��ري��ج��ات،  �جل��ام��ع��ات، 
م��ت��ن��وًع��ا مثل  21 جم�����اًل  مي��ث��ل��ن 
�لقانونية،  و�ل�شت�شار�ت  �لعقار�ت، 
�لفعاليات،  و�إد�رة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م، 
و�ل�����ف�����ن�����ون و�حل����������رف �ل����ي����دوي����ة، 
�ملعلومات، و�ل�شناعات  وتكنولوجيا 
�ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، وغ����ريه����ا، م���ا ي�شري 
جمالت  يف  و�ل���ت���ن���ّوع  �ل���وف���رة  �إىل 

بدولة  �لن�شاء  تقودها  �لتي  �لعمل 
�لإم������ار�ت وه����ذ� �أم����ر م��ه��م لنطلع 
خالل  �لرب�زيليات  نظري�تنا  عليه 

هذه �مل�شاركة �لفاعلة«. 

مرمي �حلمادي: حماية حقوق 
وم�����س��ال��ح �ل��ن�����س��اء و�الأط��ف��ال 

و�ل�سباب �أولوية �إن�سانية
بدورها قالت مرمي �حلمادي: “�إن 
جميع �جلهود �لتي تقودها موؤ�ش�شة 
�ل���ق���ل���ب �ل���ك���ب���ري ت���رتج���م �ل����روؤي����ة 
�ل�شمو  ل��ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
�لقا�شمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
�لبارزة  و�ملنا�شرة  �ملوؤ�ش�شة  رئي�شة 
لالأطفال �لالجئن لدى �ملفو�شية 
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة 
�لالجئن، و�لتي تهدف �إىل حماية 
و�لأطفال  �لن�شاء  وم�شالح  حقوق 
وطنية  �أولوية  باعتبارها  و�ل�شباب، 
و�إن�شانية ت�شب يف م�شلحة حتقيق 
�لأه�����د�ف �مل�����ش��ت��د�م��ة ب��ع��ي��دة �ملدى 

للموؤ�ش�شة«. 
و�أ�شافت �حلمادي: “تعمل �ملوؤ�ش�شة 
�لدولين  �ل�����ش��رك��اء  خم��ت��ل��ف  م���ع 
�لذين ي�شاطروننا نف�ص �ملهمة، مبا 
�إليها  ن�شعى  �لتي  �لأه���د�ف  يحقق 
وهي �شمان �لو�شول �إىل �أكرب عدد 
ونحر�ص  �مل�شتفيدين،  م��ن  ممكن 
�لرب�زيل  يف  ت��و�ج��دن��ا  خ���الل  م���ن 
على فتح جمالت �أكرث للحو�ر، مبا 
للتاأثري  �أك���رب  ق���درة  ب��ن��اء  يف  ي�شهم 
�لقر�ر يف  �شناع  �إىل  �لو�شول  تتيح 
�أنحاء �لعامل، و�لتعرف على  جميع 
جمالت خمتلفة �شمن �إطار �لعمل 
د�ئمة  �شر�كة  يحقق  �لإن�شاين، مبا 
�لإن�شانية  �ل��روح  قاعدة  على  تقوم 
و�ملجتمعية بن جمهورية �لرب�زيل 
ودول��ة �لإم��ار�ت«.ول��ف��ت��ت �حلمادي 
�إىل �أنه ومنذ تاأ�شي�ص دولة �لإمار�ت 
يف �لعام 1971 وحتى عام 2014، 
و���ش��ل �إج���م���ايل ع����دد �ل�����دول �لتي 
و�لرب�مج  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  ����ش��ت��ف��ادت 
�لإمار�تية  �ملوؤ�ش�شات  قدمتها  �لتي 
�ملانحة �إىل 178 دولة عرب �لعامل، 
 173 �مل�شاعد�ت  وبلغت قيمة هذه 
�أ�شارت  فيما  �إم��ار�ت��ي،  دره��م  مليار 
�لن�شانية  �ملادية  �لتربعات  �أن  �إىل 
و�شلت  �لكبري  �لقلب  قدمتها  �لتي 
�إىل نحو 48 مليون دولر �أمريكي 
��شتفاد منها 19 بلد�ً يف جميع �أنحاء 
�لعامل، مبا يف ذلك �شوريا، ولبنان، 
وفل�شطن،  و�ل�����ع�����ر�ق،  و�لأردن، 
و�لهند،  وتنز�نيا،  وكينيا،  وم�شر، 

وبنغالدي�ص، و�إندوني�شيا. 

••اأبوظبي -وام:

�ملتو��شلة يف درج���ات �حل���ر�رة حول  �أع���ادت �لرت��ف��اع��ات 
�ل�شياحي  �جل��ذب  ووجهات  مناطق  خارطة  ر�شم  �لعامل 

�ل�شيفية خالل �خلم�ص �شنو�ت �ملا�شية.
من  مبا�شر  ب�شكل  �لدولة  يف  �ل�شياحي  �لقطاع  و��شتفاد 
�لعامل  ح���ول  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��وج��ه��ات  تقل�ص 
حمليا  �لرتفيهية  �ل�شياحة  قطاع  تنامي  مع  خ�شو�شا 
حمليا  �ل�شياح  عدد  منو  حديثة  �إح�شاء�ت  ك�شفت  حيث 
يف �شهري يوليو و�أغ�شط�ص باملقارنة بالفرتة ذ�تها قبل 
�لدور  و�لت�شوق  �لرتفيه  �شياحة  وتلعب  �شنو�ت.  خم�ص 
�ل�شيف  ل���الإم���ار�ت يف  �ل�شياح  �أع����د�د  �رت��ف��اع  �لأب����رز يف 
�لت�شوق  �شل�شلة طويلة من مر�كز  �فتتاح  بعد  خ�شو�شا 
�ل��ع��م��الق��ة و�ل���ع���دي���د م���ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
حيث  �لد�خلية  �ل�شياحة  �أرق���ام  و�رت��ف��ع��ت   . �لرتفيهية 
�أن  يتوقع  و�لتي  �لد�خلية  �ل�شياحة  على  �لإنفاق  �رتفع 
ت�شجل 15 مليار دولر بحلول 2027 يف �لوقت �لذي 

كان �لإنفاق على �لعطالت �لد�خلية يف �لإمار�ت قد عاد 
بن�شبة %24 من �إجمايل �لناجت �ملحلي �ملبا�شر لل�شياحة 
�ملجل�ص  لتقرير  وف��ق��ا  وذل���ك  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف  و�ل�شفر 
�لعاملي لل�شفر و�ل�شياحة. وتتعدد وجهات جذب �ل�شياحة 
�لد�خلية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث ت�شعى 
�أمام  �خل��ي��ار�ت  م��ن  متنوعة  باقة  توفري  �إىل  �إم���ارة  ك��ل 
باأف�شل  ممتعة  �إج���ازة  ق�شاء  له  تتيح  �لد�خلي  �ل�شائح 

�لأ�شعار و�أرقى �خلدمات.
�لأول  و�لرتفيهي  �ل�شياحي  �ملركز  يا�ص  جزيرة  وتعترب 
�أبوظبي  بن  �ملتميز  موقعها  من  م�شتفيدة  �أبوظبي  يف 
25 دقيقة  �إذ� تقدر �مل�شافة بينها وبن �أبوظبي ب�  ودبي 
فيما ت�شتغرق �لرحلة منها �إىل دبي �أقل من 45 دقيقة 
وجمموعة  و�ملطاعم  �لفنادق  ع�شر�ت  �جلزيرة  .وت�شم 
قاعات  عن  ف�شال  و�ل��ن��و�دي  �لرتفيه  �أماكن  من  كبرية 
عاملية  ترفيهية  مبعامل  وتزخر  و�لعرو�ص  لالحتفالت 
مثل عامل فري�ري �أبوظبي حيث توجد �أ�شرع �أفعو�نيه يف 
�لعامل ويا�ص “ووتروورلد” �أبوظبي �أكرب حديقة �ألعاب 

مائية يف �لإمار�ت وفيها 43 لعبة ومنزلقة مائية �إ�شافة 
�إىل خدمة “�شي وينجز” �لتي توفر للزو�ر فر�شة ركوب 
�لطائرة �ملائية و�ل�شتمتاع مبناظر حتب�ص �لأنفا�ص فوق 
ج��زي��رة ي��ا���ص.و���ش��ه��دت �جل��زي��رة م��وؤخ��ر� �ف��ت��ت��اح “عامل 
و�رنر بر�ذرز �أبوظبي” �ملدينة �لرتفيهية �ملغلقة �لأوىل 
على �لإطالق يف �لعامل �لتي حتمل عالمة “و�رنر بر�ذر” 
�ملتحركة  و�ل��ر���ش��وم  �لق�ش�ص  �شخ�شيات  جميع  وت�شم 
�مل��ف�����ش��ل��ة ل��الأط��ف��ال حت���ت ���ش��ق��ف و�ح����د ل��ت��ق��دم جتربة 
تعتمد  �لعائلة.بدورها  �أف��ر�د  جلميع  نوعها  من  فريدة 
�إمارة دبي خطة لتن�شيط �ل�شياحة �لد�خلية قائمة على 
تنويع عنا�شر �جلذب ما بن �لتاريخية و�ملعا�شرة فيها 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لت�شوق يف  باأنها عا�شمة  وهي معروفة 
�أفخم �لفنادق و�ملنتجعات على م�شتوى  �أنها متتلك  كما 
�ل�شرق �لأو�شط بالإ�شافة �إىل �لكثري من مناطق �جلذب 
ذ�ت �ل�شهرة �لعاملية.ويعترب برج خليفة �أحد �أبرز �ملعامل 
مناطق  خمتلف  م��ن  �ل����زو�ر  يق�شدها  �ل��ت��ي  �ل�شياحية 
ر�ئعة  هند�شية  �أ���ش��ط��ورة  يعترب  حيث  �لآن  �إىل  �ل��دول��ة 

829.8 مرت  �إىل  �ل���ذي ي�شل  �مل��ذه��ل  ن��ظ��ر� لرت��ف��اع��ه 
�لعامل  �لإن�شان يف  �شنع  ت�شميم من  �أط��ول  يجعله  مما 
�ل�شتمتاع برحلة يف  ل���زو�ره فر�شة  دب��ي  خ��ور  وي��ق��دم   .
هذ�  �أهمية  على  للتعرف  �لتقليدية  �ل�شر�عية  �مل��ر�ك��ب 
�خلور يف حن تعترب نخلة جمري� �إجناز� ملمو�شا خلفته 
�ل�شناعية  �جل��زي��رة  �شل�شلة  تعد  �إذ  �حلديثة  �لهند�شة 
�لأر��شي  ��شت�شالح  م�شروعات  لأحد  تتويجا  �ملرت�بطة 
كما حتفل نخلة جمرية �لآن مبركز للرتفيه و�لت�شوق يف 
دبي . و�أنع�شت �حلد�ئق �ملائية يف دبي �ل�شياحة �لد�خلية 
و�أ�شحت من عو�مل �جلذب �لتي تتميز بها �لإمارة �إذ �إن 
�لإمارة  �شكان  ت�شتقطب  ل  فيها  تتوفر  �لتي  �لن�شاطات 
فح�شب بل �آلف �لزو�ر من خمتلف مناطق �لدولة ومن 
�أبرز هذه �حلد�ئق مدينة “�أكو�فنت�شر” �ملائية وحديقة 
�لألعاب �ملائية “و�يلد و�دي” �إ�شافة �إىل حديقة �لألعاب 

�ملائية ليجو لند.
مكان  �لر�ئعة  �ل�شياحية  �ل�شارقة مبعاملها  �إمارة  وت�شكل 
�لإم����ار�ت من  دول��ة  �ملقيمن يف  لل�شائحن  ج��ذب مميز 
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املال والأعمال

موؤ�ص�صة اإدارة املخلف�ت يف راأ�ص اخليمة تخطو بنج�ح نحو حتقيق 
اأهدافه� يف اإع�دة التدوير يف راأ�ص اخليمة

موؤ�ص�صة التنظيم العق�ري توقع اتف�قية تع�ون مع بنك دبي التج�ري

جمموعة »اأبوغزالة« تعقد موؤمترا خ��ص� بعنوان »طالل اأبوغزاله للتنمية 2018«

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�أطلقتها  �لتي  �إمارتي بيتي  حققت مبادرة 
موؤ�ش�شة �إد�رة �ملخلفات يف ر�أ�ص �خليمة يف 
�أو�خر عام 2017 جناًحا فائًقا يف عامها 

�لأول.

�شهر  �ن��ط��ل��ق��ت يف  ق����د  �حل���م���ل���ة  وك����ان����ت 
���ش��ب��ت��م��رب م���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي ب���دع���م من 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي 
ر�أ���ص �خليمة، بهدف تعريف  �إم��ارة  حاكم 
ر�أ�ص  يف  و�ملقيمن  �لإمار�تين  �ملو�طنن 

�خل��ي��م��ة ب��اأه��م��ي��ة �إع������ادة �ل���ت���دوي���ر وفرز 
�مل�شدر قبل و�شعها  �ملنزلية من  �لنفايات 
با�شتخد�م  �مل��خ�����ش�����ش��ة،  �حل�����اوي�����ات  يف 
لإعادة  �لقابلة  للمو�د  �خل�شر�ء  �لأكيا�ص 
�لطعام  لبقايا  �لبنية  و�لأكيا�ص  �لتدوير، 
نا�شر،  �شونيا  �لع�شوية.وعلقت  و�مل����و�د 
�ملخلفات  �إد�رة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
يف ر�أ�ص �خليمة: “يتجلى هدفنا �لرئي�شي 
ر�أ�ص  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  خمتلف  بت�شجيع 
�ت��ب��اع مم��ار���ش��ات م�شتد�مة  �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
�شديقة للبيئة �بتد�ًء من �لأفر�د وو�شوًل 
�ملوؤ�ش�شات  وك��ربى  �خلا�شة  �ل�شركات  �إىل 
�حلكومية. ونحن نفتخر بتحقيق �أهد�فنا 
�مل��و���ش��وع��ة ون��خ��ط��ط ل��ل��رب��ع �لأخ����ري من 
لتحقق  �خلطو�ت  من  مزيٍد  لو�شع  �لعام 
و�لنت�شار  �ل��ت��ط��ور  م���ن  م���زي���ًد�  �مل���ب���ادرة 
يومية  ع��ادة  �مل�شتد�مة  �ملمار�شات  لت�شبح 

يتبعها جميع �ملقيمن يف ر�أ�ص �خليمة«.
يف  �مل��خ��ل��ف��ات  �إد�رة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���و�����ش���ل 
�لأك��ي��ا���ص �خل�شر�ء  ت��وزي��ع  ر�أ������ص �خليمة 
جماًنا  �لتدوير  لإع��ادة  �ملخ�ش�ص  و�لبنية 
�ل�شكنية  �ملناطق  خمتلف  يف  دوري  ب�شكل 
وخز�م  �ل��ظ��ي��ت  �شمنها  وم���ن  �لإم�����ارة  يف 
ر�أ�ص  ومدينة  و�لرفاع  �جلنوبية  و�ملنطقة 

�خليمة.

�خليمة  ر�أ���������ص  ����ش���ك���ان  ومي����ك����ن جل���م���ي���ع 
و�مل�شاركة  بيئتهم  ح��م��اي��ة  يف  �مل�����ش��اه��م��ة 
بتخ�شي�ص  بيتي”  “�إمارتي،  م��ب��ادرة  يف 
�لأكيا�ص �خل�شر�ء جلمع �ملخلفات �جلافة 
�أو  �ل����ورق  �أو  �لبال�شتيك  م��ن  �مل�����ش��ن��وع��ة 
�أو  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل���ع���ب���و�ت  �أو  �مل���ق���وى  �ل�����ورق 
�لأكيا�ص  �لزجاجية، وتخ�شي�ص  �لقو�رير 
�لبنية جلمع بقايا �لطعام وخملفاته، ومن 
ثم و�شع �لأكيا�ص يف �حلاويات �ملخ�ش�شة 
لتتوىل بعد ذلك موؤ�ش�شة �إد�رة �ملخلفات يف 
ر�أ�ص �خليمة فرز �لأكيا�ص ومعاجلتها مبا 

يتنا�شب مع حمتوياتها.
لتنفيذها  �مل��خ��ط��ط  �مل�����ب�����ادر�ت  وت�����ش��م��ل 
يف �ل��رب��ع �لأخ����ري م��ن ه���ذ� �ل��ع��ام �إطالق 
�لتقييم  ب��رن��ام��ج  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
مع  بالتز�من  للمد�ر�ص  �مل��وج��ه  �لأخ�شر 
�شبتمرب،  �شهر  يف  �لدر��شي  �لعام  �نطالق 
�ملد�ر�ص  �أد�ء  ويعمل �لربنامج على تقييم 
يتبعها  �لتي  �لبيئية  �ملمار�شات  ناحية  من 
�مل��در���ش��ون و�ل��ط��الب ودوره����م �ل��ف��اع��ل يف 
ا لقاًء من  �تباعها، كما ت�شمل �خلطط �أي�شً
بهدف  و�ل��ف��ن��ادق  �ل�شيافة  ق��ط��اع  ممثلي 
دعم �ملمار�شات �مل�شتد�مة وجو�ئز �لفنادق 

�خل�شر�ء يف ر�أ�ص �خليمة.
ر�أ�ص  يف  �ملخلفات  �إد�رة  موؤ�ش�شة  وتن�شق 

تنمية  ه��ي��ئ��ة  م��ع  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  �خل��ي��م��ة 
�ل�شياحة يف ر�أ�ص �خليمة منذ عام 2016، 
�ملخلفات  �إد�رة  مم��ار���ش��ات  تفعيل  ب��ه��دف 
و�أ�شفر  �لإم�����ارة،  يف  �لفندقي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لتعاون عن تطوير حزمة من �لإجر�ء�ت 
�لنفايات من  �لتي تفر�ص فرز  و�لقو�نن 
�مل�شدر وتعين موظف مبن�شب “�ل�شفري 
ليتوىل  �لفندقية  �ملن�شاآت  يف  �لأخ�شر” 

مهمة �إد�رة �ملخلفات باأ�شلوب م�شتد�م.
ك��م��ا ت��خ�����ش��ع ج��م��ي��ع �ل��ف��ن��ادق يف �لإم�����ارة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع  ع����ام  ك���ل  ل��ت��ف��ت��ي�����ص دوري 
هيئة تنمية �ل�شياحة، بهدف تقييم �أد�ئها 
�ملخلفات  �إد�رة  ممار�شات  �تباع  ناحية  من 
 2018 �إىل �لهدف �ملحدد لعام  للو�شول 
�لتدوير  لإع��ادة  �ملر�شلة  �ملخلفات  بو�شول 
�إىل %30 من �إجمايل �ملخلفات �ل�شادرة 

عن �لفنادق.  
�إد�رة �مل��خ��ل��ف��ات يف  ت��ت��ع��اون م��وؤ���ش�����ش��ة  ك��م��ا 
ر�أ�ص �خليمة من جمموعة فنادق هيلتون 
�أ���ش��ب��وع هيلتون  ب��رن��ام��ج  �ل��ع��امل��ي��ة ���ش��م��ن 
موجه  حت��دي  ب��اإط��الق  للخدمة،  �ل��ع��امل��ي 
�أكرب  جلمع  �لظيت  منطقة  يف  للمقيمن 
وتكرمي  �لبال�شتيكية  �لنفايات  م��ن  ق��در 
�لفنادق  �أحد  باإقامة جمانية يف  �لفائزين 

�لتابعة ملجموعة هيلتون.

•• دبي- وام: 

وقعت موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري يف د�ئرة 
�لأر��شي و�لأمالك يف دبي �تفاقية تعاون 
تقدمي  ت�شتهدف  �لتجاري  دبي  بنك  مع 
جلمعيات  �ل�شمان  ح�شاب  �إد�رة  خدمات 

�ملالك يف دبي.
 وقع �لإتفاقية �ملهند�ص مرو�ن �أحمد بن 
غليطة �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لتنظيم 
�ل��ع��ق��اري و�ل��دك��ت��ور ب��رين��د ف���ان ليندر 
دبي  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ب�شفته 

�لتجاري .
بنك  �شيتمكن  �لإتفاقية  ه��ذه   ومبوجب 
دبي �لتجاري من فتح ح�شابات �ل�شمان 

�ملبا�شر  �لإ�شر�ف  حتت  �ملالك  جلمعيات 
ملوؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري و�لتي �شت�شاعد 
على تنظيم �لعالقات مع مالكي �لعقار�ت 
و�إد�رة �إ�شهاماتهم ب�شكل يت�شم بالو�شوح 

و�ل�شفافية.
 و�أعرب �ملهند�ص مرو�ن �أحمد بن غليطة 
عن �شعادته بالتو�شل �إىل هذه �لإتفاقية 
كاأمن  للعمل  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك  م��ع 
ح�����ش��اب حل�����ش��اب��ات �ل�����ش��م��ان �ل��ت��ي يتم 
�شيتوىل  ح��ي��ث  �جل��م��ع��ي��ة  ب��اإ���ش��م  فتحها 
�لإ�شر�ف على �إ�شهامات �ملالك �لتي يتم 
موؤ�ش�شة  للو�ئح  وفقا  و�شحبها  �إيد�عها 
�لتنظيم �لعقاري ..مبديا تطلعه لإقامة 
عالقات �شر�كة قوية مع �لبنوك �لر�ئدة 

بي�شر  �لعمليات  �شري  ل�شمان  �لدولة  يف 
وير�شيخ  �ملتعاملن  يخدم  مبا  و�شال�شة 
لالإ�شتثمار  مثالية  كوجهة  دب��ي  مكانة 

�لعقاري .
وع���رب �ل��دك��ت��ور ب��رين��د ف���ان ل��ي��ن��در عن 
موؤ�ش�شة  م���ع  �ل�������ش���ر�ك���ة  ب���ه���ذه  �ل��ف��خ��ر 
خدمات  ل���ت���ق���دمي  �ل���ع���ق���اري  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ملالك  جلمعيات  �ل�شمان  ح�شاب  �إد�رة 
و�ل���ت���و�ف���ق م���ع �ل��ق��ان��ون �جل���دي���د �لذي 
يهدف �إىل حماية حقوق مالكي �لعقار�ت 
وتعزيز  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��خ��اط��ر  وت��ق��ل��ي�����ص 
�إلتز�م بدعم �ملبادر�ت �حلكومية يف دولة 
�لإم������ار�ت و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لقطاع 

�لعقاري.

•• عمان – الفجر:

موؤمتر�  �أبوغز�له  طالل  جمموعة  عقدت 
“طالل  ع����ن����و�ن  ع���م���ان حت����ت  خ���ا����ش���ا يف 
برئا�شة   ،”2018 للتنمية  �أب���وغ���ز�ل���ه 
وبح�شور  �أبوغز�له  طالل  �لدكتور  �شعادة 
مدر�ء �لن�شاطات و�خلدمات �لتي تقدمها 
�ملجموعة يف مكاتبها و�لبالغ عددها  110 

مكاتب حول �لعامل. 
وي��اأت��ي ع��ق��د ه���ذ� �مل��وؤمت��ر ت��رج��م��ة لروؤية 
يف  �مل�شتقبلية  �أب��وغ��ز�ل��ه  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
�لرتقاء و�لتو�شع باأد�ء �ملجموعة و�أعمالها 
و�ملكاتب،  و�خل��دم��ات  �لأن�شطة  جميع  يف 
وتعزيز �لتحول �لذي ت�شري فيه كمجموعة 

عاملية ومعرفية.
و�أك����د �ل��دك��ت��ور �أب��وغ��ز�ل��ه خ���الل �جلل�شة 
عقد  من  �لهدف  �أن  للموؤمتر  �لفتتاحية 
مثل هذ� �للقاء هو تنظيم عمل �ملجموعة 
يف تطوير و�لتنمية و�إدر�ج��ه حتت م�شمى 
للتنمية”  �أب���وغ���ز�ل���ه  ط����الل  “موؤ�ش�شة 

وتطوير ن�شاطها. 
و��شتعر�ص �لدكتور �أبوغز�له تاريخ تاأ�شي�ص 
 1972 عام  تاأ�ش�شت  �أنها  وبن  �ملجموعة 
�لتطور  ك����ان  ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ن.  وت���ط���ورت 
�لأول بن �لأعو�م 1972-1990       يف 

�لكويت، ويف مرحلتها �لثانية: من 1991 
�ملجموعة خاللها على  �لآن، عملت  وحتى 
�لتو�شع يف خدماتها و�أعمالها حول �لعامل، 
و�شت�شتمر بتطوير �خلدمات و”�لنت�شار” 
كانت  �ملجموعة  ر�شالة  �أن  و�أ���ش��اف  عامليا. 
وتنمية  وت��ط��وي��ر  لبناء  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي 
وماتز�ل  �لق���ت�������ش���اد.  وخ���دم���ة  �ل����ق����در�ت 
�أن  �إىل  م�شري�  �لآن،  حتى  ر�شالتها  ه��ذه 
يف  �لر�شالة  تطبيق  على  تعمل  �ملجموعة 
�لأمر  ����ش��ت��ث��ن��اء،  دون  �ل��ع��امل  دول  ج��م��ي��ع 
�لذي يتطلب �ل�شتثمار بامل�شتقبل وت�شويق 
�ملجموعة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  جميع 
و�لتي جميعها تن�شوي حتت م�شمى تنمية 

�لقدر�ت وخدمة �لقت�شاد. 
وبن �لدكتور �أبوغز�له �أن تنمية �لقدر�ت 
وهي جزء من مهام عمل �ملوؤ�ش�شة �جلديدة 
�أ�شباب  لعدة  �لأكرب عامليا  �شتكون �خلدمة 
�مل��ن��ت�����ش��ر عامليا  �مل��ج��م��وع��ة  �����ش���م  �أب����رزه����ا 
�لعريق،  وت��اري��خ��ه��ا  �ل��ط��ي��ب��ة،  و���ش��م��ع��ت��ه��ا 
ووج������ود �خل������رب�ت و�ل���ك���ف���اء�ت �ل���الزم���ة، 
�لكايف  �ل��ت��م��وي��ل  وج�����ود  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
لتقدمي هذه �خلدمة يف خمتلف �ملجالت 

ويف جميع �ملكاتب. 
و�أ�شار �إىل �أن �ملجموعة م�شتمرة يف �لتو�شع 
تتو�شع  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  ويف  خ���دم���ات���ه���ا،  يف 

مكاتبها  و�إن�������ش���اء  ت��اأ���ش��ي�����ص  يف  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�خل��ا���ش��ة ح��ي��ث ع��م��ل��ت م��ن��ذ ع���ام 2017 
 35 وتاأ�شي�ص  ترخي�ص  على  �ليوم  وحتى 
و�أمريكا  و�أفريقيا  �أ�شيا  من  كل  يف  مكتبا 

�لالتينية و�أوروبا. 
وركز يف حديثه على كلية طالل �أبوغز�له 
�أط��ل��ق��ه��ا م����وؤخ����ر� و�لتي  �ل���ت���ي  ل��الب��ت��ك��ار 
�شتبا�شر �أعمالها مطلع ت�شرين �أول �ملقبل، 
لتكون �لأوىل من نوعها، مهمتها �خلروج 
عن نظام �لتعليم �لتقليدي بهدف تخريج 

طلبة خمرتعن. 
وخالل جل�شات �ملوؤمتر �لتي ��شتمرت على 
�أبوغز�له  �ل��دك��ت��ور  �أ����ش���در  ي��وم��ن  م����د�ر 
�ل��ت��ي م���ن �شاأنها  �ل����ق����ر�ر�ت  �ل��ع��دي��د م���ن 
ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة �مل��ج��م��وع��ة يف �ل��ت��و���ش��ع يف 

ن�شاط �لتنمية. 
�ل�����ش��رك��ات �خلدمات  م�����در�ء  و����ش��ت��ع��ر���ص 
�لرئي�شية �لتي تقدمها �ملجموعة يف �أغلب 
دول �لعامل، و�لتي ت�شمل موؤهالت كامربدج 
للغة �لإجنليزية، و�شهادة �لطالقة يف �للغة 

�للكرتونية،  �لأر���ش��ف��ة  وخ��دم��ة  �لعربية، 
ودبلوم طالل �أبوغز�له �لدويل يف مهار�ت 
تقنية �ملعلومات، و�لتدريب رقميا، وخدمات 
 ،ISO مل�شادر �خلارجية، و�ملعايري �لعاملية�
و�لتعليم  �ل�شوقية،  و�ملعلومات  و�لأب��ح��اث 
�ل�شركات،  وت�����ش��ج��ي��ل  �لن�����رتن�����ت،  ع����رب 
و�لتوظيف  �ل�شينية،  و�للغة  و�لعطاء�ت، 
و�ملو�رد �لب�شرية، وخدمات �لربط ل�شبكات 
�جلودة  �شمان  و�لتعليم، وخدمات  �لبحث 

يف �لتعليم. 

% وفورات حملة “اإمب�ور” ال�صيفية   5.6
لربودة اأف�صل خالل ال�صهر الأول

•• دبي-وام:

حققت حملة موؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” �ل�شيفية 
» Cool C 24 » وفور�ت بلغت 5.6 % من طاقة تربيد �ملناطق مقارنة 

بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي .
وتهدف �حلملة �لتي �نطلقت يف �شهر يوليو �ملا�شي وت�شتمر ملدة 3 �أ�شهر 
درجة  على  �لثبات  خ��الل  م��ن  �ملناطق  تربيد  طاقة  ��شتهالك  تقليل  �ىل 
�ملتعاملن و�شوًل  �إ�شتهالك  و�لتخفي�ص من قيمة فو�تري  �ملثلى  �حلر�رة 

نحو حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
�حلد  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  و�لن�شائح  �لإر����ش���اد�ت  م��ن  ع���دد�ً  �حلملة  وت�شمنت 
�ملتعاملن  ت�شجيع  خالل  من  �ل�شيف  فرتة  خالل  �لطاقة  ��شتهالك  من 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  درج���ة   24 �ل��ه��و�ء عند  ح���ر�رة مكيف  درج���ة  على �شبط 
�لتكاليف  وتخفي�ص  �ملنزل  ح��ر�رة  درج��ة  تقليل  ت�شاهم يف  و�شائل مبتكرة 
�ل�شهرية عرب ��شتخد�م و�شائل �شديقة للبيئة. وكانت �ل�شركة قد �أطلقت 
موؤخر� حملة تثقيفية ذ�ت �ل� 8 خطو�ت و�لتي ��شتهدفت �شمان �لفعالية 
و�ملوثوقية يف ��شتخد�م خدمة تربيد �ملناطق مع �رتفاع درجات �حلر�رة يف 
ت�شاعد يف جتهيز  وفعالة  ب�شيطة  ن�شائح  وقدمت �حلملة  �ل�شيف.  ف�شل 
مبتكرة  و�شائل  طرحت  كما  �ملقبل  �ل�شيف  �أ�شهر  ح��ر�رة  ملو�جهة  �مل��ن��ازل 
ت�شاهم يف تقليل �حلر�رة يف �ملنازل وتخفي�ص �لتكاليف �ل�شهرية بو�شائل 
 : “�إمباور”  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �شعفار  بن  �أحمد  وق��ال  للبيئة  �شديقة 
�طالقها  �لأول من  �ل�شهر  �حلملة خالل  �لتي حققتها  بالنتائج  “�شعد�ء 
و�لتي تعك�ص مدى وعي �ملتعاملن وثقتهم بال�شركة �لتي تبتكر يف ��شتخد�م 
يف  ي�شاعدها  ما  �لت�شغيلية،  �لعمليات  يف  و�مل�شوؤولة  �مل�شتد�مة  �ل�شاليب 
و�لقت�شاد  �مل�شتد�مة  للتنمية  بالو�شول  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  حتقيق 
�لأخ�شر �لتي تن�شجم مع ��شرت�تيجية دبي للطاقة �لنظيفة 2050 �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، حاكم دبي رعاه �هلل �لتي تهدف �إىل حتويل �لإمارة 
مكانتها  وتعزيز  �لأخ�شر  و�لقت�شاد  �لنظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  �إىل 
لت�شبح �ملدينة �لأقل عاملياً يف �لب�شمة �لكربونية وروؤية �لإمار�ت 2021 
�أف�شل دول  �ملتحدة من  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن تكون  �إىل  �لتي تهدف 

�لعامل بحلول 2021.
و�أكد �بن �شعفار �إلتز�م “�إمباور” بحماية �لبيئة من خالل �لرتكيز على 
�لكفاءة  ذ�ت  �ملناطق  تربيد  خدمة  وتقدميها  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف 
�لعالية و�شمن �أعلى �ملعايري و�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي ت�شاهم بدورها 
يف تقلي�ص ��شتهالك �لطاقة وتوفري خدمات تربيد �شديقة للبيئة و�أكرث 

فاعلية.
موقعها  على  �لإلكرتونية  �حلا�شبة  �أد�ة  �أدخ��ل��ت  ق��د  “�إمباور”  �أن  ي�شار 
�لإلكرتوين �لتي ت�شاعد متعامليها على مر�قبة وتخطيط ��شتهالكهم من 
طاقة تربيد �ملناطق ما ي�شهم يف خف�ص معدلت ��شتهالك �لطاقة وحتقيق 

وفور�ت كبرية يف هذ� �ملجال.

مليون درهم قيمة   480
ت�صرف�ت عق�رات دبي ام�ص

•• دبي-وام: 

�أك��رث من  �لأر��شي و�لأم��الك بدبي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�شرفات  حققت 
480 مليون درهم حيث �شهدت �لد�ئرة �م�ص ت�شجيل 113 مبايعة بقيمة 
270 مليون درهم منها 12 مبايعة لالأر��شي بقيمة 125 مليون درهم 

و101 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 145 مليون درهم.
�لقوز  88 مليون دره��م يف منطقة  �أه��م مبايعات �لأر��شي بقيمة  وج��اءت 
و�دي  منطقة  يف  دره��م  مالين   7 بقيمة  مبايعة  تليها  �لأوىل  �ل�شناعية 
�ل�شفا 5 تليها مبايعة بقيمة 6 مالين درهم يف منطقة ند �ل�شبا �لر�بعة.
وت�شدرت منطقة �حلبية �لثالثة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 4 
مبايعات بقيمة 8 مالين درهم وتلتها منطقة �لثنية �خلام�شة بت�شجيلها 
مبايعة بقيمة 3 مالين درهم وثالثة يف و�دي �ل�شفا 5 بت�شجيلها مبايعة 

بقيمة 7 مالين درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 مالين 
6 مالين  تلتها مبايعة بقيمة  �ملبايعات  كاأهم  درهم مبنطقة برج خليفة 
دره��م يف  6 مالين  بقيمة  و�أخ���ري� مبايعة  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة 

منطقة برج خليفة.
وت�شدرت منطقة برج خليفة �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل 
�خلليج  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   46 بقيمة  مبايعة   19 �شجلت  �إذ 
�لتجاري بت�شجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة يف ور�شان 

�لأوىل بت�شجيلها 11 مبايعة بقيمة 4 مالين درهم .
�أر��ص  26 رهن  210 مالين درهم منها  �لرهون قيمة قدرها  و�شجلت 
بقيمة 177 مليون درهم و32 رهن فلل و�شقق بقيمة 33 مليون درهم 
وكان �أهمها مبنطقة ند ح�شة بقيمة 69 مليون درهم و�أخرى يف منطقة 

جبل علي �لأوىل بقيمة 32 مليون درهم.

املوانئ  من�ولة  طن  مليون   24
ال�صعودية خالل �صهر يوليو

•• الريا�س -وام:

يف  �ملناولة  �لب�شائع  �إجمايل  �ن  �ل�شعودية  للمو�نئ  �لعامة  �لهيئة  �علنت 
بن�شبة  ط��ن،  مليون   24 يلغ  �ملا�شي  يوليو  �شهر  خ��الل  �ل�شعودية  �ملو�نئ 
زيادة 4.4 يف �ملائة مقارنة مبا مت حتقيقه بنف�ص �لفرتة من �لعام �ل�شابق 
يف حن بلغ عدد �حلاويات �ملناولة 566 �ألف حاوية، بزيادة 1.83 يف �ملائة 

عن ما مت حتقيقه بنف�ص �لفرتة من �لعام �ل�شابق.
ووفق �ملوؤ�شر �لإح�شائي �ل�شادر من �لهيئة �لعامة للمو�نئ �م�ص فقد لغ 
عدد �ل�شفن يف �ملو�نئ �ل�شعودية �لت�شعة خالل �شهر يوليو �ملا�شي 1،113 
�ألف �شفينة، وبلغ عدد �لركاب 114 �ألف ر�كب، فيما بلغ عدد �لعربات 53 

�ألف عربة، وبلغ عدد �ملو��شي 567/ لف ما�شية.
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العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1724 ل�صنة 2018 
�ىل �ملحكوم عليه / �ل�شعبية �لهند�شية - ذ م م  

2- �خل�شم �ملدخل : بنك �شتاندرد ت�شارترد - ليكن معلوما لديك بان حمكمة �ل�شارقة 
�لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت بحقك يف �لدعوى �لق�شائية �ملقامة من �ملحكوم لها 
�لفائدة  ، بال�شافة �ىل  باأن يدفع مبلغ وق��دره )1129065( درهم  �يج �شتيل -  /�شركة 

�لقانونية وبو�قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة 2016/6/9 وحتى متام �ل�شد�د. 
وحيث �ن �ملحكوم لها قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجلت بالرقم �مل�شار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. 
لتنفيذ  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقكم  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  تخلفكم عن  ويف حال 

ح�شب �لأ�شول. 
رئي�س ق�صم التنفيذ 

مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم  2018/7137 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �لبحار �ل�شبع للتجارة - ذ م م 
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة حممد لقمان �لتجارية - ذ م م ، 2-ن�شري غالم حبيب 

حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا لل�شركة �ملدعية 
مبلغ 167.080.00 درهم )مائة و�شبعة و�شتون �لف وثمانون درهم( وبان يوؤديا لها فائدة 
بو�قع 5٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د ب�شرط �ن ل جتاوز 
�تعاب  مقابل  درهم  ومائتي  و�لر�شوم  بامل�شروفات  و�لزمتهما  به  �ملق�شى  �لدين  �أ�شل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن  �لطلبات.  حكما  ذلك من  ما عد�  ورف�شت  �ملحاماة 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2017/7461 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/  عمر عبد�هلل حممد �إبر�هيم �ملرزوقي 
�ىل �ملدعي عليه / �شيد ر�شا طالب ح�شن �ملو�شوى 

حكمت �ملحكمة ح�شوريا بالز�م �ملدعي عليه / �شيد ر�شا طالب ح�شن �ملو�شوى )�جلن�شية 
مبلغ  �لإمار�ت(  )�جلن�شية  �ملرزوقي  �بر�هيم  حممد  عبد�هلل  للمدعي/عمر  �لبحرين( 
تاريخ   من   ٪5 مقد�رها  وفائدة  درهم(  �لف  وثالثون  وت�شعة  )مائتان  درهم   239.000
�ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2017/11/26 و�لزمت �ملدعي عليه �مل�شروفات وخم�شمائة 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وبفو�ت   ، لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
�لقانونية  �لجر�ء�ت  و�شتتخذ بحقكم  �ليه  �مل�شار  دون طعن منكم على �حلكم  �مليعاد  هذ� 

لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 يف الدعوى  رقم 2018/1472 جتاري جزئي  

�ملدعي : بنك �مل�شرق - �ص م ع  
�ملدعي عيه :  جيم�ص مارتن �شبين�ص - "يعلن �خلبري / عمار حممد �لن�شر ، و�ملعن من قبل 
حمكمة دبي �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2018/1472 جتاري جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي/ بنك 
مدعو�   - �شبين�ص   مارتن  جيم�ص  �ل�شيد/  عليه  �ملدعي  فان  للمهمة  وتنفيذ�  ع  م  �ص  �مل�شرق 
يوم  عقده  و�ملقرر   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  بو��شطة  �و  �مل�شرفية  �خلربة  �جتماع  حل�شور 
�لثالثاء  �ملو�فق 2018/8/15 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر و�لن�شف  ظهر� موعد� لالجتماع يف 
مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�ص �شنرت - بجو�ر  فندق 
جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم 902  رقم مكاين : 
94178 32428  -  لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله ، و�إح�شار جميع 

�لأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
عمار حممد الن�صر  

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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يف الق�صية رقم 2018/2109 جتاري جزئي 

دبي  حماكم  قبل  من  �ملعن  فرحات  علي  �حل�شابي/حممد  �خلبري  يعلن 
�شركة  �ملدعية/  من  و�ملقامة  جزئي  جتاري   2018/2109 رقم  �لق�شية  يف 
 / عليها  �ملدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�   ، م  م  ذ   - �لغاز  وتوزيع  لتعبئة  �لأخوة 
�خلربة  �جتماع  حل�شور  مدعوه   - م  م  ذ  �ص   - دبي   - لل�شناعات  �لكرتو 
يوم  عقده  و�ملقرر  منها  معتمد�  وكيال  بو��شطة  �و  ب�شخ�شها  �حل�شابية 
�خلبري  مكتب  مبقر  ظهر�  �لو�حدة  �ل�شاعة   2018/8/15 �ملو�فق  �لربعاء 
بناية   ، لالأعمال  �لرقة  مركز   - �لرقة  �شارع   - ديرة   - دبي  يف  و�لكائن 
 ،04-2500251  : هاتف   ،  )5001( رقم  مكتب   ،  5 �لطابق  �يب�ص   فندق 

متحرك : 050-6466748  
اخلبري املحا�صبي / حممد علي فرحات    

اعالن ح�صور
 اجتماع خربة ح�صابية
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : جي تي �ف لتاأجري �حلافالت - �ض ذ م م    
�لعنو�ن :  حمل رقم M-29  ملك ر��شد �شيف ر��شد �شعيد حمر عن )مركز حمر عن( 
- ديرة - �ملرقبات -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 595767  
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1010514 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/8/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن �أي �عرت��ص   بتاريخ  2018/8/6  وعلى من لديه 

�يه & �م �الن�ساري لتدقيق �حل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903  ملك �شمو 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان - �ملركز �لتجاري �لأول - هاتف : 04-2955582  
خالل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-2955598  : فاك�ص 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : �يه & �م �الن�ساري لتدقيق �حل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903  ملك �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
: 2955598-04 - مبوجب  : 2955582-04  فاك�ص  �لأول - هاتف  �لتجاري  �ملركز   -
�أعاله  هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور 
لت�شفية جي تي �ف لتاأجري �حلافالت - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ   2018/8/6  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/6  وعلى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي  من لديه �أي �عرت��ص 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 اإعالن

يف الق�صية رقم 2018/132 جتاري جزئي بالن�صر  
بناء على طلب �ملدعية / �ون تامي وورلدو�يد لوجي�شتيك�ص - �ص ذ م 

رقم �لهاتف / 055/5103078 
�ىل �ملدعي عليه �لأول / �شتيفن�ص كر�شتوفر جوزيف  - رقم �لهاتف / 07-2438698 

وعليه فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية 
�جلزئية �لأوىل �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 �شباح يوم 
عليه ويف حالة  بو�شفك مدعي  �لدعوى  لنظر  وذلك   ،2018/8/28 �ملو�فق  �لثالثاء 
تخلفك عن �حل�شور ف�شوف يتم نظر ومبا�شرة �لدعوى يف غيابك لدى �مل�شت�شار / 

ه�شام �بر�هيم حممد - حرر بتاريخ : 2018/8/7
 اأمني ال�صر الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل 
عبداملجيد عدنان اخلواجة  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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رقم الرخ�صة   58902

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 
�ل�شم �لتجاري : �شبكرت�م ل�شناعة �ملفار�ص - ذ م م   

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي : �شبكرت�م ل�شناعة �ملفار�ص - ذ م م  
�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات 
�لتنمية  د�ئ����رة  يف  م��رخ�����ش��ة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�شنة   )8( رق����م   �لحت�����ادي  
�لقت�شادية و�شجلته  بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )58902( وقد قرر �ل�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعين �ل�شيد.
  د. حممد عبد �ملجيد حنون      

م�شفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ص �لتقدم به للم�شفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �ص.ب : 1131  

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان
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رقم الرخ�صة   78157

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

�ل�شم �لتجاري : �ينفايروتك مينا - ذ م م   
نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي: �ينفايروتك مينا - ذ م م - �شركة 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات �لحتادي  
رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية و�شجلته  
وت�شفيتها  حلها  �ل�شركاء  ق��رر  وق��د   )78157( رق��م  حتت  �لقت�شادية   بالتنمية 

وتعين �ل�شيد.
  موؤ�س�سة �لند�ء لتدقيق �حل�سابات      

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ص �لتقدم به للم�شفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 7470980 - 06  ، �ص.ب : 5628  

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5027(

�ملنذر :  مرمي �شقر حممد �شقر �لفالحي - �إمار�تية �جلن�شية 
بوكالة �ملحامي  حممد �لعوي�ص 

�ملنذر �ليها : رفيعة عبد�هلل حممد �شعيد �ملال �ملهريي - �إمار�تية �جلن�شية 
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها وتكلفها برد �ملبلغ �لذي ��شتولت عليه من �ملنذرة بدون وجه 
حق وهو مبلغ 196500 )مائة و�شتة وت�شعون  �لف وخم�شمائة وهو �ملبلغ �لذي مت 
�شد�ده من �ملنذرة للمنذر �ليها مقابل ت�شنيها �شيارة متنقله باملو��شفات �لتي مت 
�لتفاق عليها مبوجب �لعقد �ملوؤرخ بتاريخ 2017/9/13 وذلك خالل خم�شة �يام من 

تاريخ �لن�شر مع حفظ كل ما يرتتب على ذلك من �ثار قانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5008 (

�ملنذر : لك�شمي �شاجنابا تادكال 
�ملنذر �ليه : كوندو�ص ريالتي للو�شاطة �لعقارية - �ص ذ م م - وميثلها ن�شره 

جاهان حممد علي - عنو�نه : جمهول حمل �لقامة 
دره��م خالل  ���ش��د�د مبلغ 37250  ب�����ش��رورة  �ليها  �مل��ن��ذر   ، �مل��ن��ذر  ينذر   : لذلك 
مدة خم�شة �يام من تاريخ �خطاره بهذ� �لن��ذ�ر و�إل �شوف ي�شطر �ملنذر �ىل 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه مبا فيها �قامة �لدعاوى 
�لق�شائية و�ملطالبة بالتعوي�ص عن �ي ��شر�ر �خرى ترتتب على عدم �لتز�م 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  حتميله  مع   ، �لن���ذ�ر  مو�شوع  �لعن  باخالء  �ليه  �ملنذر 

و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/1197 ا�صتئناف جتاري                                              
�ىل �ملحكوم عليها /1- مايكل جيم�ص لودج 2-نيكال�ص روبرت روبن�شون  جمهويل حمل �لقامة حكمت 
�ملحكمة : �أول - يف مو�شوع �ل�شتئناف رقم 1137 ل�شنة 2014 جتاري ، بالغاء �حلكم �مل�شتاأنف فيما ق�شى 
به بالن�شبة للم�شتاأنف و�لق�شاء جمدد� بعد قبول �لدعوى بالن�شبة له لرفعها على غري ذي �شفة ، وبالز�م 
�مل�شتاأنف �شده ، م�شروفات درجتي �لتقا�شي عن هذ� �ل�شق من �لطلبات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  ثانيا : يف مو�شوع �ل�شتئناف رقم 1197 ل�شنة 2014 جتاري : بتعديل �حلكم �مل�شتاأنف بجعله 
للم�شتاأنف مبلغ 494697  يوؤديا  �ن  بالت�شامن  و�لثالث  �لأول  �مل�شتاأنف �شدهما  �لز�م   ، �لتايل  على�لنحو 
�ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �لإمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر 
بالت�شامن  و�لثالث  �لأول  �شدهما  �مل�شتاأنف  وب��ال��ز�م   ، �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2013/5/21 يف  �لق�شائية 
�مل�شاريف �ملنا�شبة ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ثالثا : يف مو�شوع �ل�شتئناف رقم 1226 ل�شنة 
2014 جتاري ، برف�شه ، وبالز�م �مل�شتاأنف �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/8180  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �لفار�ص �مللكي ملقاولت �لبناء - ذ م م - فرع دبي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي/هارجيندر �شينغ   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   7000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
  )MB182300681AE( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  رقم �ل�شكوى
وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2018/8/26  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 242/ 2018  ا�صتئناف تظلم جتاري 
جمهول  ب�شري   حممد  �شيما  �أي���وب  حممد   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
ع  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �أم  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�حلكم  ��شتاأنف  قد   - عمري  بن  علي  حممد  يو�شف  خليفة   / وميثله 
�ل�شادر بالدعوى رقم : 2018/277 تظلم جتاري - وحددت لها جل�شه 
يوم  �لربعاء �ملو�فق 2018/8/29 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2159 جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شوبر بر�يت خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن - �ص ذ م م   2-يو�شف 
بر�يت خلدمات تنظيف  �شوبر  �شريك وكفيل �شخ�شي ملديونية  - ب�شفته  نياز بولكال 
 �ملباين و�مل�شاكن - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ص م ع 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  وميثله/نا�شر 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )366461.66 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12٪ من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  
�ملو�فق  2018/8/15  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1259  جتاري كلي               

�ل�شيخ من�شور  نا�شر  2-ج��م��ال  م  م  ذ  �ص   - �ملياه  �رت��ك لنظمة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ياد ح�شن   -3 �ملياه  �رتك لنظمة  �شركة  ملديونية  �شخ�شي  ب�شفته كفيل   - �لرخيمى 
علي �لب�شتنجي - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية �رتك لنظمة �ملياه - جمهويل حمل 
�شليمان  نا�شر حمد  م ع وميثله /  �لتجاري - �ص  دب��ي  �مل��دع��ي/ بنك  �ن  �لق��ام��ة مبا 
�ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  - قد  �ل�شام�شي  جابر 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )1586935 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �ملحاماة  و�تعاب 
�لثنن  �ملو�فق  2018/9/24  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2018/2293  جتاري جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ���ش��وم��ايل  ح�شن  ح�شن  ���ش��وم��ايل  ح�شن  ع��ل��ي   -1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�شام�شي  �شليمان جابر  حمد 
�ملدعي عليه باأن يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 169.957.00 درهم مبا يعادل �إجمايل 
�ل�شكر( عبارة عن ما  �ل�شكر �لغري موردة وقدرها )67.982.80 كيلو جر�م من  كمية 
تر�شد بذمة �ملدعي عليه ، مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2018/9/6  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2532  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1-  �ل�شدة للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �لغرير لالن�شاء�ت خر�شانة - �ص ذ م م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
ت��وؤدي للمدعية مبلغا وق��دره )135.715 درهم(  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة 
�ملبلغ بو�قع  9٪ �شنويا من تاريخ رفع  �لقانونية على هذ�  �لفائدة  بال�شافة �ىل 
و�مل�شروفات  �لر�شوم  بكافة  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى 
ومقابل �ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة ي��وم �لرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2018/8/15  
�ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2337  جتاري جزئي              

�لقامة  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���ص   - �لبناء  مل��ق��اولت  ت�شكن  عليه /1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  م   قد  م  ذ  - �ص  �لغرير لالن�شاء�ت خر�شانة  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )192.113 درهم( 
بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية على  هذ� �ملبلغ بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق 
كل �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام ، مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/9/16  �ل�شاعة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
 اإعالن بالن�صر حل�صور اجتماعات اخلربة 

يف الدعوى 2017/585 ا�صتئناف عقاري 
اإعالن املدعي عليه حل�صور جل�صة خربة  

يف �لدعوى رقم 2017/585 ��شتئناف عقاري - حمكمة دبي �ل�شتئنافية 
�ملدعية / بيت �لكيماويات - �ص ذ م م 

�ملدعي عليها / �شلفا دي كو�شتا - بتاريخ 2018/5/9 �شدر حكم من حمكمة دبي �ل�شتئنافية 
بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور باجلدول يف �لدعوى رقم 2017/585 ��شتئناف عقاري فاإننا 
نخطركم بح�شور �جتماع �خلربة �ملحدد له يوم �لثنن �ملو�فق 2018/8/13 يف متام �ل�شاعة 
1.00 ظهر� مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف دبي منطقة �لقرهود - بناية �أركاد - طابق 1 - مكتب 
104 - مقابل �لطاير لل�شيار�ت بجو�ر حمطة جيجكو للمرتو ، وذلك ل�شتالم ما لديكم من 

م�شتند�ت ومن ن�شختن. 
مكتب اخلبري احل�صابي / ابراهيم عبدامللك حممد  
�س م م 67 
زميل املجمع العربي للمحا�صبني القانونية  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
 اإعالن بالن�صر - دعوة حل�صور اإجتماع خربة ح�صابية 

يف الق�صية رقم )2018/1758( جتاري جزئي  
ب�شفتي �أنا / ليلى غامن �حلمريي  خبري� حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي �لبتد�ئية 

�ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم )2018/1758( جتاري جزئي - دبي 
�ملرفوعة من : �ملدعية / �شركة �لأيد ريلوك�شون �شريفيز - ذ م م 

�شد �ملدعي عليه / �أ�شد �هلل حممد �إ�شالح 
فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شيد : �أ�شد �هلل حممد �إ�شالح ب�شفته : �ملدعي عليه بالدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله للح�شور �ىل مقر مكتبنا بدبي - �شارع �لرقة - مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - 
بناية �لزرعوين - �لطابق �ل�شاد�ص - مكتب رقم )602( - ت : 2517720-04 - ف : 04-2517721 

وذلك يوم �لحد �لقادم �ملو�فق )2018/8/12( �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا )11.00( �شباحا 
ويرجى منكم �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالإجتماع.  

اخلبري احل�صابي
ليلى غامن احلمريي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
 اإعالن بالن�صر حل�صور اجتماعات اخلربة 

يف الدعوى 2017/11786 عمايل جزئي 
اإعالن املدعي عليه حل�صور جل�صة خربة

يف �لدعوى رقم 2017/11786 عمايل جزئي - حمكمة دبي �لبتد�ئية  
�ملدعي / �شاند�ن د��ص 

�ملدعي عليها / �أرومة كار كري - �ص ذ م م - بتاريخ  2018/4/23  �شدر حكم من حمكمة دبي 
�لبتد�ئية  بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور باجلدول يف �لدعوى رقم 2017/11786  عمايل 
جزئي  فاإننا نخطركم بح�شور �جتماع �خلربة �ملحدد له يوم �لثنن �ملو�فق 2018/8/13 يف متام 
�ل�شاعة 1.00 ظهر� مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف دبي منطقة �لقرهود - بناية �أركاد - طابق 
1 - مكتب 104 - مقابل �لطاير لل�شيار�ت بجو�ر حمطة جيجكو للمرتو ، وذلك ل�شتالم ما 

لديكم من م�شتند�ت ومن ن�شختن. 
مكتب اخلبري احل�صابي / ابراهيم عبدامللك حممد  
�س م م 67 
زميل املجمع العربي للمحا�صبني القانونية  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1506  جتاري كلي

�شند�ين  �شيتان  برماناند   -2 ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  منا�شي  1-�شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لعامة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة منا�شي للتجارة 
�أق��ام عليك  �شيف حثبور قد  ���ص.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد  �مل�شرق  �ملدعي /بنك  �ن 
درهم   )1776000.93( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق 
و�لتوقف عن �ل�شد�د وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق:2018/9/24 �ل�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذ� 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5227  عمايل جزئي             

حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ���ص   - ل��ل��م��ق��اولت  بيلدتيك   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ج��ه��ان��ك��ري م��ي��اه ق���دو����ص م��ي��اه ق���د �أق�����ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )34237 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�خلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB182124168AE(ل�شكوى�
فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.2 بالقاعة  ���ص    8.30 �ل�شاعة   2018/8/16 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/2200   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �شده/1- عارف �بر�هيم كونرت�كتور 2-ر�شو�ن كونرت�كتور 
عبد�لرز�ق عبد�هلل كوتر�كتور - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/نادية بنت حممد حممدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )230423( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/2368   تنفيذ جتاري  

م  - وميثلها مديرها / فيكي  م  ذ  �لتجارية - �ص  ف��ازيف  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
ناند لل جنو�ين  2-فيكي ناندلل جنجو�ين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/�شركة �لعالمة �لذهبية لالقم�شة - ذ م م - وميثلها مديرها/
ديني�ص وميثله / �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�شامن   و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )318628(
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
�إجتمع �ل�شركاء يف �شركة تروث لال�شت�شار�ت �لد�رية �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة - �ص ذ م م

 CN-2069041 : رقم  �لرخ�شة
�لعنو�ن : �بوظبي - �شارع �لنجدة - برج �خلزنة - �شرق 11 - ق 126 - ط16 - مكتب 1606

وحدة �ملالك / �شركة �خلزنة للتاأمن
�ل�شكل �لقانوين :  �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  

فقد قرر �ل�شركاء يف �إجتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �مل�شدق لدى كاتب �لعدل برقم : 
1817001158 بتاريخ 2018/8/2 حل وت�شفية �ل�شركة وفقا للقو�نن و�لنظمة �ملعمول بها يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وفك عقد �ل�شر�كة وت�شفية و�لغاء �ل�شركة  
وتعن م�شفي �ل�شادة : مكتب �لدرة للمر�جعة و�لتدقيق ومفو�ص عن

�ملكتب �ل�شيد : �حمد جمال عبد�لعزيز
وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف �لعنو�ن �لتايل م�شطحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن �لعنو�ن  
 �شارع �لتخطيط - �لعن - بناية بالقرين �لعامري - مكتب رقم : 204 

�لهاتف : 0503419153 - �لهاتف : 037219858

حم�صر اإجتماع
 جمل�س اإدارة واإعالن ت�صفية 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
�شركة / �شناعة تقنية �لبال�شتيك �ص م م - منطقة حرة )ف��رع( )رخ�شة رقم 3000 (  
و�لكائنة دبي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ،  و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبى �ملنطقة �حلرة 
�مل��ذك��ورة يف �ع��الن قر�رها للكافة و�ل��ذى مت �تخاذه  مطار دب��ي ، ترغب ه��ذه �ل�شركة  
بو��شطة جمل�ص �لإد�رة يف �جتماعه �لذي عقد بتاريخ  2018/7/12 ب�شاأن �غالق وحل 
�ل�شركة  - وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى 
مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق 

�لربيد �مل�شجل �و �لت�شال ب :  �ل�شيد /  �أ. �ص. جنمي  
��شم �ل�شركة : عبد �حل�شن وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 

�ص ب : 3818  -  دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 042284452 

Email:asnajmi@anassociates.org :  إمييل�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار و�ملحددة ب 15  يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2166 جتاري كلي 

بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ما�شنت�شوف  �ولك�شندر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  2018/5/14 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت 
يوؤدي   ب��اأن  )فقط(   �لأول  عليه  �ملدعي  بالز�م  ج��ر�ح  خالد  ��شحق  خليل  ل�شالح/ 
�لف  وخم�شن  و�شتة  وثمامنائة  مليون  ثالثة   3856200( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
ومائتن درهم ف�شال عن فائدة بو�قع 9٪ �شنويا تبد�أ من تاريخ 2017/6/29 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمته �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1748  جتاري جزئي              

ن�شار   ب��ون��اك��ال حممد   -2 م  م  ذ  ���ص   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  1-ب��ال�����ص   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شيل تيل �ل�شرق �لو�شط - �ص ذ م م وميثله 
�ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �ملو�شى �حلمادي  - قد  /�بر�هيم علي 
مع  دره��م   427.960  / وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
فائدته �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بدون كفالة.   وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/18  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/3247 تنفيذ جتاري 

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي ب��ج��ا���ص   جم��ه��ول حمل 
 / ع وميثله  م  - �ص  دب��ي  �لتنفيذ/ م�شرف  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    - علي   �آل  رم�شان  ح�شن  �حمد 
بتاريخ 2018/7/25 �عالنكم ل�شد�د مبلغ وقدره )19300860.45( 
درهم و�إل �شيتم بيع �لعقار �ملحجوز عليه وهي عبارة عن )قطعة 
�ر�ص - مبنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�ص : 135 - يف �لوحدة رقم 

: 203( خالل 30 يوم من تاريخ �لتبليغ.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/6761  عمايل جزئي             
م    م  ذ  �ص   - و�إد�رت��ه��ا  و�مل��وؤمت��ر�ت   �ملعار�ص  لتنظيم  �ل�شد�قة  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/حامت حمد �ل�شيد وميثله / حممد �حمد علي 
�ملطالبة مب�شتحقات  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  - قد  بو ها�شم  عبد�لرحمن 
و�لر�شوم  دره����م(   1000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   98999( وق��دره��ا  عمالية 
  )2018/MB164743073( �ل�شكوى  رق��م  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثنن  �ملو�فق 2018/9/17  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/793  ا�صتئناف جتاري   
�أنرجي - �ص م ع - ك�شب برتوليوم �ص م ح - �شابقا  �ىل �مل�شتاأنف �شده/1- �أمن 
2-فري�شت فر�ت تريدينج - �ص ذ م م - ك�شب �نرتنا�شيونال - �شركة ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة - �شابقا جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /مركز �خلليج لل�شابون 
و�ل�شناعات �لكيماوية - �ص ذ م م وميثله / رميا عبد�حليكم �جلر�شي - قد ��شتاأنف  
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2017/2184 جتاري كلي بتاريخ 2018/4/9 
�شباحا    10.00 �ل�شاعة    2018/10/9 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
قانونيا ويف  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch2.E.23 وعليه  رقم  بالقاعة 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/1551  ا�صتئناف عمايل    

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  بوتلر   �شكوت   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ن �مل�شتاأنف /مركز برجمان  - �ص ذ م م  قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم 
بتاريخ 2018/6/11   بالدعوى رقم   2017/92 عمايل كلي  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنن  �ملو�فق 2018/9/10  �ل�شاعة 11.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/495 عقاري كلي 
2-م��رمي عبيد حممد عبد�هلل �حللو   هنا عبيد حممد �حللو   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مرركتنج كون�شلتنت �دمن�شرتي�شن �نرتنا�شنال 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لب�شطي  خليفة  لح��ج  خليفة  �شاحلة   / وميثله  ح  م  ���ص   -
ومو�شوعها �ملطالبة  بف�شخ وبطالن �لعقد عن قطعة �لر�ص - و�لز�م �ملدعي عليهم 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل���ز�م  دره��م   )40414653.25( مبلغ  ب��رد  و�لت�شامن  بالتكافل 
و�تعاب �ملحاماة ...  )جميع �لطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة �لدعوى(. وحددت 
لها جل�شة يوم  �لحد  �ملو�فق  2018/8/19 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/2114   تنفيذ جتاري  
جمهول  و�ل�شتثمار   ل��الج��ارة  �ل��دول��ي��ة  �ل�شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل�شالمي  �لإم�����ار�ت  �لتنفيذ/م�شرف  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �مل��ال  ع��ب��د�هلل  �شريف  حممد  حبيب  علياء   / وميثله 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )50094626.78(
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

 اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

الرقم 2018/109 جتاري كلي 
�إىل �ملدعي عليها : �بر�هيم حممد ر��شد �بر�هيم �لزعابي 

حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ���ص �خليمة �لوطني - قد �قام عليك �لدعوى رقم 2018/109 جتاري كلي ، وعليه 
�ل�شاعة  �لربعاء  يوم   - �لبتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  �أم��ام مكتب   - ر����ص �خليمة  يقت�شي ح�شورك �ىل حمكمة 
�لتا�شعة �شباحا �ملو�فق  2018/8/15 م  وذلك لالإجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

غيابيا بحقكم طالبا فيها :- يلتم�ص �ملدعي من حمكمتكم �ملوقرة �لتي : 
1- قبول �لدعوى وت�شجيلها وحتديد �قرب موعد جل�شة لها و�عالن �ملدعي عليها مبوعد �جلل�شة 

2- �حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 982.352.40 درهم )ت�شعمائة و�ثنتن وثمانن 
�لفا وثالثمائة و�ثني وخم�شن درهما و�ربعن فل�شا( و�لفو�ئد قانونية بو�قع 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل �ملديونية 
3- �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1770  جتاري كلي 
�ند  ف��ود  ويلي  �شيلي   -2 ����ص.ذ.م.م  �لتجارية  ويلي  �شيلي  عليه/1-�شركة  �ملحكوم  �ىل 
�شاتي�شا   -4 م.م.ح  �لغذ�ئية  لل�شناعات  ويلي  ت�شيلي   -3 ���ص.ذ.م.م  �ند�شرتيز  بيفري�ج 
�لقامة  حمل  جمهول  جانيجا  جاجاناث  كومبا�شى  �شاتي�شه  مامتا   -5 فينكاتار�مانا 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/5/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/بنك ر��ص �خليمة �لوطني �ص.م.ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن فيما 
بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ )4810049.03( درهم وفو�ئده �لقانونية بو�قع ٪9 
�عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم �مل�شروفات و�لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1301  جتاري كلي

مرو�ن   -2 )موؤ�ش�شة(  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �ل�شعدي  م��رو�ن   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
خاطر عبد�هلل ياقوت �ل�شعدي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�ي بي �ر �يه �م 
للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م وميثله:�شعيد �حمد حممد حممود �لعو�شي قد �أقام عليك 
درهم   )724907( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
 Ch لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/8/12 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة�
C.15.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/12  جتاري جزئي 
ذ.م.م  ح��رة  منطقة  تكنولوجي  ج��ريم��ان  �دفان�شد  ت��ي  ج��ي  عليه/1-�يه  �ملحكوم  �ىل 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شبيب  �ن�ص  ومديرها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/3/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة غار�نتي تر�فيل 
م.د.م.�ص بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�شبعة و�ربعن �لف و�ربعمائة 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  و�شبعن  و�ربعة 
�حلا�شل يف:2017/9/17 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2163  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- عادل �شيفو حمود جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شاجا 
�ورينت �شيبينج �ند لوجي�شتيك�ص ���ص.ذ.م.م وميثله:مارون وديع مطر قد �أقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )438.340.06(
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/9/18 
�أو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2758 تنفيذ جتاري
ع��ب��د�هلل  جمهول حم��ل �لقامة  �ملنفذ ���ش��ده/1- نا�شر من��ر  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/مو�شى يو�شف عثمان وميثله:عبد�هلل علي 
عبد�لوهاب عبد�هلل �ل�شويدي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )379901(  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع 
�ملحكمة  �ملحكمة   وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2286 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- دم��ي��رتي دول����ز ه��ان��ز ك��ي��ى  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/باول هاي�ص   قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)425446.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2027 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شامح طه �ل�شليمان  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/مي�شال �مادو� �شلهوب وميثله:ناجي علي �حلاج 
�بر�هيم بي�شون   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )161030( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2018/1397 تنفيذ جتاري
ذ.م.م   للمناطيد  �خل��ل��ي��ج  ���ش��ن��دب��اد  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لتنفيذ/عبد�لنا�شر حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�شيد �حمد بدوي   تعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة يف 
�حلجز �لتحفظي رقم:562/2017 جتاري وفاء للمبلغ �ملطالب به 
وقدره )386110( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي �ىل حجز 
تنفيذي يف ملف رق�����م:1397/2018 جت��اري وذل��ك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1618  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ع��م��ر ع�����ش��ام ن��ظ��م��ى �ل��ط��اه��ر جم��ه��ول حمل 
�ص.ذ.م.م  �ي�شت  ميدل  جارترن  /برما�شتيليز�  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
ومي��ث��ل��ه:م��ي�����ش��ال �م����ادو ���ش��ل��ه��وب ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�شادر 
لها  وحددت  بتاريخ:2017/12/10  كلي  مدين   2017/326 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2018/8/30 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/290  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيبكو ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ليو�ن 

�ص.ذ.م.م وميثله:علي ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م �ل�������ش���ادر يف �ل����دع����وى رق�����������م:2017/12 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم �لح���د 

بتاريخ:2017/12/13   باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك:
1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )10686274.98( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪9 
يوم من   15 �ملحكمة خالل  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  وت�شليمه  �ل�شد�د  حتى متام 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/1899 تنفيذ مدين
حمل  جمهول  �لدخيل  �حل�شن  عبود  م�شعب  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حليايي  �شقر  عبد�هلل  �شيف  �لتنفيذ/�شعيد  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
قد  �لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )507980( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/1772 تنفيذ مدين
حمل  جمهول  �لر�شاع  توفيق  حممد  بنت  فاتن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد زكريا حممود �حمد وميثله:�حمد 
ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )41625.5( درهم �ىل طالب 
 41 رقم  �لتحفظي  وتثبيت �حلجز  �ملحكمة2- �شحة  �و خزينة  �لتنفيذ 
وعليه  للم�شتاأنف  �لتد�عي  حمل  �ل�شيارة  وبت�شليم  م��دين   2015 ل�شنة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2013/854 تنفيذ مدين
حمل  جم��ه��ول  ل��ي��م��ت��د  �نف�شتمنتز  ���ش��ت�����ش��ون  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لعفيفي  عبده غر�شان مقبل  �لتنفيذ/جميل  �ن طالب  �لقامة مبا 
وميثله:حممد عبد�هلل جان علي �لر�شا نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن وحد�ت عقارية - �ملنطقة:جممع دبي 
لال�شتثمار �لول - رقم �لر�ص:29 - رقم �ملبنى:1 - ��شم �ملبنى:�شون 
به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء  �ل����وح����د�ت:115-123  �رق���ام   - ب��ارك  بزن�ص 

)6049796( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/5902  عمايل جزئي 
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-�مل��ن��ادر للمقاولت �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/خمل�ص تف�شل ح�شن نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/7/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/خمل�ص تف�شل ح�شن بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )17852( درهم وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� 
مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل �خر وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/7169  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�شور �لبحر خلدمات �حلر��شة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / عبد�حلميد عبد�ملجيد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
  MB183256491AE:2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
08.30 �ص  �ل�����ش��اع��ة   2018/9/4 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/6036  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لكنانة للنقل �لعام �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / حممد �من وهبه ح�شن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )18650 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
  MB182561227AE:و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�شكوى
�ص   09.30 �ل�����ش��اع��ة   2018/8/29 �مل���و�ف���ق  �لرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/7294  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م  �مل��ب��اين  تنظيف  خل��دم��ات  بروفي�شنال  1-ت����وب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد جهانغري عامل �حمد كبري قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11939 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )1500( دره���م وب��ال��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف يف 
�لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB182168107AE:رقم �ل�شكوى 
فاأنت مكلف  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة 10.00 �ص  �ل�شاعة  �ملو�فق 2018/8/14 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1255  ا�صتئناف عمايل    
�لقامة  حم��ل  جمهول  ليع�ص  م��اري��ة  �شيمينا   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
وميثله:عبد�هلل  ����ص.ذ.م.م  كوربور��شن  دبليو  بي  /دي  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم  حممد حاجي علي �لعو�شي قد 
جل�شه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2018/5/15  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2017/13392
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2018/8/30 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/819  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شيماء بره  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ حممد 
عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن  �شاري  �ل  قا�شم  حممد  بن  �شامل  بن 
�ل�شرهان �لنعيمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى طاعة �شد �لزوجة 
)�ملدعي عليها( طبقا للمو�د 47،1/56 من قانون �لحو�ل �ل�شخ�شية �لحتادي رقم 
ي��وم  �خلمي�ص �ملو�فق  2018/8/30   �ل�شاعة  28 ل�شنة 2005. وح��ددت لها جل�شة 
8.30 �ص بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لح��و�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/1130  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- علي حممد غريب  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�حمد طاهر  قد  لنجاوى وميثله:عبد�هلل ح�شن  فاطمة علي عبا�ص عبد�هلل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بتطليق �ملدعية من �ملدعي عليه طلقه 
و�لتعاب.  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  و�لهجر  لل�شرر  بائنة 
8.30 �ص  �ل�شاعة     2018/8/14 �مل��و�ف��ق   �ل��ث��الث��اء  ي���وم   لها جل�شة  وح���ددت 
فاأنت  �لقرهود لذ�  �ل�شخ�شية يف منطقة  بالقاعة رقم )9( يف مبنى �لح��و�ل 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2332  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �حمد بن د�شمال للمقاولت ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �شادق يعقوب علي  قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )13820( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )1168( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3201  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- تريند �شيرتز للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/غالدي روث ناقويتا دولور  قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )19395( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )1543( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2487 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �يفورى �لتجاريه م.م.ح  جمهول حمل �لقامة 
و�لتجارة  لال�شتثمار  �ل��ع��رب��ي  �لتنفيذ/�مل�شرف  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  �خل��ارج��ي��ة   ق��د 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )63373(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2537 تنفيذ جتاري
�ص.ذ.م.م   �لكهروميكانيكية  لالعمال  يونيكورن  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لمن  �حلريق  �لتنفيذ/ماف  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
و�ل�شالمة �ص.ذ.م.م وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )84242( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/2580 تنفيذ جتاري
�لدنيار خلدمات  ���ص.ذ.م.م )�شابقا(  �ملنفذ �شدهما/1- يونايتد لالملنيوم  �ىل 
�لفنية ذ.م.م )حاليا( 2- نا�شر رو�شن علي نا�شر ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
�شريك بال�شركة �ملطلوبه يونايتد لالملنيوم �ص.ذ.م.م )�شابقا( �لدنيار خلدمات 
�لتنفيذ/�شركة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  )حاليا(  ذ.م.م  �لفنية 
بو�شكو لطالء �ملعادن ذ.م.م وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي   قد 
بدفع  بالت�شامن  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )43055.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/2671 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة وورك بووت �نرتنا�شيونال �ص.م.د.م جمهول حمل 
ليما وميثله:عبد�لرحمن  دي  �لبريت  �لتنفيذ/جوهن  �ن طالب  �لقامة مبا 
حممد عي�شى جمعة قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3530( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
عليها/�مل�شتاأنف  �ملدعي  ب��ال��ز�م  جم��دد�  و�لق�شاء  �مل�شتاأنف  �حلكم  بالغاء   -2
�لتجارية للمدعي عليها/ �لرخ�شة  �ملدعي/�مل�شتاأنف من  ��شم  �شدها بح�شب 

مبلغ  و�ع��ادة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  �مل�شتاأنف  و�لزمت  �شدها  �مل�شتاأنف 
�لتاأمن وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4148  جتاري جزئي 
ب��اك��وب جم��ه��ول حم��ل �لقامة  ي��دي��و���ص  �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-ر�ك��وي��ل دي  �ىل 
�لدعوى  بتاريخ 2018/6/7  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ص.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �ملذكورة 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )8.949.26( درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ �شنويا 
�ل��ز�م �ملدعي و�ملدعي عليها  �ل�شد�د مع  ت��اري��خ:2017/12/19 وحتى متام  من 
�تعاب  مقابل  دره��م  بخم�شمائة  عليها  �مل��دع��ي  و�ل��زم��ت  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/118  جتاري جزئي 
�ن  �لق��ام��ة مبا  �ل تي جمهول حمل  ب��ارت��رنز جي  �ن��د  �ملدعي عليه/1-مالكومل  �ىل 
�ملدعي/باحل�شار كار رينتال �ص.ذ.م.م وميثله:ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2018/5/8  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  ���ص.ذ.م.م  ل�شالح/باحل�شار كار رينتال 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )20395(
ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عن  ف�شال  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  يف:2018/1/15 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1090  جتاري جزئي 

جمهول  ز�دة  عبا�ص  مديرها/فر�شاد  وميثلها  تي  �ل  جي  كباب  عليه/1-دونر  �ملدعي  �ىل 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  قد  ����ص.م.خ  للتمويل  �خلليج  �ملدعي/�شركة  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
�عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/10 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:بندب 
مهمته  وتكون  �لدعوى  هذه  يف  خبري�  باجلدول  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�ص  �مل�شريف  �خلبري 
كالتي �لطالع على ملف �لدعوى وم�شتند�تها وماع�شى �ن يقدمه �خل�شوم و�لنتقال �ىل 
مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية 
�ن وجدت �ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها 
�لثالثاء  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح���ددت   ، ب�شد�دها  �مل��دع��ي  و�ل��زم��ت  دره��م  �لف  ع�شرة 

 .ch1.C.14:ملو�فق:2018/9/4 �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/927  جتاري جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  �ل��ع��و�ين  جر�ص  بن  �شامل  جمعه  �شيف   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ل�شالمي  دبي  �ملدعي/بنك  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )128493( درهم مبا يعادل كمية 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شكر  من  جر�م  كليو   )51397.20( ومقد�رها  �مل�شتحقة  �ل�شكر 
 8.30 �ل�شاعة   2018/8/13 �ملو�فق  �لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب 
�ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2124  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة كري�شتال �شتار لتعبئة �ملياه ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
���ص.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي  لي�ص  �ملدعي/د�ميوند  �ن  مبا 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )126140.73(
 2018/9/10 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
�أو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2369  جتاري جزئي
د�ود  �شامي  حممد   -2 �����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  1-�ل��ف��رو���ش��ي��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
)ذ�ت  �لتجارية  ح�شن  �شكري  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شليمان 
�أقام  قد  �لغافري  �ل�شايغ  �شامل  عبد�هلل  حممد  وميثله:�شعيد  حم���دودة(  م�شوؤولية 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ 
وقدره )231.565( درهم و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/9/4 �ل�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2212  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بونبهان لتجارة �لطار�ت ذ.م.م 2- ندمي �شري علي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بارت وورلد �ص.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن �و �لنفر�د 
9٪ من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )50000( وق��دره  مببلغ 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم �لنفاذ �ملعجل بال كفالة و�شم ملف 
�ملو�فق:2018/8/15  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  �لتجاري رقم:651/2018.وحددت  �لنز�ع 
�ل�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
�ملخطر / ماجد �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي - �إمار�تي �جلن�شية

وعنو�نه �ملختار : مكتب �ملجموعة �لقانونية - �إمارة دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج خليفة - جناح رقم 313 - هاتف 
 / �للكرتوين  �لربيد  ت  دبي   20338  / رقم  ب  �ص   044477088  / رقم  فاك�ص   -  044477044/ رقم 

internal@tlg.ae  -  بوكالة �ملحامي / �شيف �شعيد ر��شد �ل�شام�شي 
�ملخطر �شدهما / -1 حممد عبد�لغفور �ل�شماط )م�شتاأجر( 

-2 كينيتك لتجارة �لديزل - ذ م م )م�شتاأجرة من �لباطن(  
عنو�نهما : �إمارة �ل�شارقة - �ل�شجعة �شناعية - �شارع �لذيد - �أر�ص ملك ماجد �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي - هاتف / 
065310575  - فاك�ص رقم / 065310576 - متحرك / 0506363806 - 0506363803 - �ص ب رقم 

 lohani@ymail.com  -  kinetic@gmail.com -: 48639 �ل�شارقة - �أمييل /
مو�شوع �لإخطار / �إخطار بالخالء للعن �ملوؤجرة ��شتناد� �ىل حكم �لفقرة 5 من حالت �لخالء �ملن�شو�ص يف �ملادة 12 

من قانون رقم 2 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم �لعالقة بن �ملوؤجر و�مل�شتاأجر 
- حيث �ن �ملخطر ميلك �لعقار �ملحدد بالتفا�شيل �لتالية : �ر�ص مبنية م�شاحتها 1800 مرت مربعا مبنطقة �ل�شجعة 
- �شناعية - باإمارة �ل�شارقة - حتتوى على )حوطة - مكتب - حمام - مطبخ( �لرقم �حلكومي 2016  - رقم �مللك / 

326 برقم �شند / 4950. 
- وحيث �ن �ملخطر �شده �لأول هو م�شتاأجر للعقار مبوجب عقد �إيجار لغايات �ل�شتثمار بالتاأجري من �لباطن م�شجل 

برقم / 552679 بتاريخ 2005/10/22 
- وحيث �ن �ملخطر �شدها �لثانية هي م�شتاأجرة من �لباطن من �ملخطر �شده �لأول مبوجب عقد �إيجار لغايات ممار�شة 

�لن�شاط �لتجاري �و �ل�شناعي �و ممار�شة �ملهن �حلرة
وحيث �ن �ملخطر يرغب يف هدم �لعن �ملوؤجرة لعادة بنائها من جديد وذلك ح�شب �لرتخي�ص �ل�شادر من �جلهة 

�ملخت�شة بتاريخ �لبناء. 
لذلك يخطر �ملخطر ، �ملخطر �شدهما �لأول و�لثاين مبوجب هذ� �لخطار باخالء �لعن �ملوؤجرة خالل مدة زمنية 
ل تزيد عن ثالثة ��شهر من تاريخ ��شتالم �لخطار ، ويف حال عدم �للتز�م بالخالء بنهاية مدة �لخطار فان �ملخطر 
�شيتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدكم لجباركم على �خالء �لعن �ملوؤجرة لدى �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة و�لز�مكم 

بجميع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
                   �شادى ر�شا �أحمد - بالوكالة عن وكيل �ملخطر 
 وز�رة �لعدل - �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

 اإخطار بوا�صطة
 ال�صيد الكاتب العدل  
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ت�شتق �أ�شماء فئات �لدم من نوع �مل�شت�شد 
�ل���دم �حل��م��ر�ء ونوع  ع��ل��ى �شطح خ��الي��ا 
�ل��دم. حتمل  �مل�شادة يف بالزما  �لأج�شام 
على   A ن��وع  م��ن  م�شت�شد�ت   A �لفئة 
م�شادة  و�أج�شاماً  �حل��م��ر�ء  �ل��دم  خاليا 
من نوع B يف بالزما �ل��دم، بينما حتمل 
�لفئة B م�شت�شد�ت من نوع B و�أج�شاماً 
�أما  �ل��دم.  A يف بالزما  م�شادة من نوع 
معاً  �مل�شت�شَدين  فتحمل   ،AB �ل��ف��ئ��ة 
م�شادة،  �أج�������ش���ام  �أي�����ة  ت�����ش��م��ل  ل  ل��ك��ن��ه��ا 
�أي  جهتها  م��ن   O �ل���دم  فئة  حتمل  ول 
م�����ش��ت�����ش��د�ت ع��ل��ى ���ش��ط��ح خ���الي���ا �ل���دم 
م�شادة  �أج�شاماً  ت�شمل  لكنها  �حل��م��ر�ء 

من نوع A وB يف بالزما �لدم.
�شيوعاً  �لأك������رث   O �ل�����دم  ف��ئ��ة  ُت��ع��ت��رب 
يف  �ل��ن��ا���ص  ن�شف  �إذ يحمل  �ل��ب�����ش��ر،  ب��ن 
�لوليات �ملتحدة وحدها هذه �لفئة. لكن 
خمزونها  ي��رت�ج��ع  �نت�شارها،  �إىل  ن��ظ��ر�ً 
معظم  يف  مقلقة  بدرجة  �مل�شت�شفيات  يف 

�لأحيان.

O م�ساكل فئة �لدم
جرت در��شة جديدة يف م�شت�شفى طوكيو 
�جل��ام��ع��ي للطب و�أم���ر�����ص �لأ���ش��ن��ان يف 
�ل��ي��اب��ان وح��ل��ل��ت م���دى ت��اأث��ري ف��ئ��ة �لدم 
ل�شدمة  �لتعر�ص  غ��د�ة  �لوفاة  خطر  يف 
ت�شبب  �أن  �لإ�شابة  هذه  ت�شتطيع  ح��ادة. 

�لوفاة �أو �إعاقة طويلة �لأمد.
ي��و���ش��ح �مل�����ش��رف ع��ل��ى �ل���در�����ش���ة و�ت����ارو 
تاكاياما �ل�شبب �لذي دفعه �إىل �لتحقيق 
�مل��و���ش��وع ق��ائ��اًل: )ت�����ش��ري در��شات  ب��ه��ذ� 

ف��ئ��ة �لدم  �ع��ت��ب��ار  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  ح��دي��ث��ة 
وُيعترب  �ملفرط.  للنزف  خطر  عامل   O
�مل�شابن  ل��وف��اة  �شبب  �أول  �ل���دم  ف��ق��د�ن 
�لدر��شات  ت���ز�ل  ل  لكن  ح���ادة،  ب�شدمة 
�ملتعلقة بالر�بط �لقائم بن خمتلف فئات 

�لدم وخطر �لوفاة �ل�شادمة نادرة(.
�أن  )�أردن��ا  قائاًل:  تاكاياما  �لدكتور  تابع 
من  �لنجاة  �إن  �لقائلة  �لفر�شية  نخترب 
�لدم(.  فئات  باختالف  تتاأثر  �ل�شدمات 
�ملو�شوع،  ع��ن  ��ل  م��ف�����شّ لإج�����ر�ء حت��ق��ي��ق 
من  م��اأخ��وذة  بيانات  يف  �لباحثون  تعّمق 

يف  حادة  ب�شدمة  �أ�شيبو�  مري�ص   901
مركَزين لرعاية �لطو�رئ يف �ليابان بن 

عاَمي 2013 و2016.
ف���ق���ارن���و� م����ع����دلت وف������اة �مل���ر����ش���ى من 
�أ�شحاب فئة �لدم O بالأ�شخا�ص �لذين 
نتائجهم  ُن�شرت  �لفئة.  هذه  يحملون  ل 

يف جملة )�لعناية �حلرجة(.
جمموعة  ���ش��م��ن  �ل��وف��ي��ات  ن�شبة  ب��ل��غ��ت 
 O مل��ر���ش��ى �ل���ذي���ن مل ي��ح��م��ل��و� �ل��ف��ئ��ة�
�إىل  �لن�شبة  هذه  �رتفعت  بينما   ،%11
�أنها  يعني  م��ا  �أ�شحابها،  ل��دى   %28

�أعلى بثالثة �أ�شعاف تقريباً.

�رتفاع ن�شبتها
ي��ظ��ن �ل��ع��ل��م��اء �أن ه���ذ� �ل��ف��رق �ل��ب��ارز يف 
معدلت �لوفيات ينجم عن عامل تخرث 
�ل����دم �مل���ع���روف ب��ا���ش��م )ع��ام��ل ف���ون ويل 
مب�شتويات  �لعامل  ه��ذ�  ُير�شد  ب��ر�ن��د(. 
ما   ،O �ل��دم  فئة  �أ�شحاب  ل��دى  متدنية 

قد يزيد �حتمال �لنزف �ملفرط.
�لدر��شات  ��شتنتاجات  �لنتائج  توؤّيد هذه 
�ل�شابقة. �كت�شفت �إحدى �لدر��شات مثاًل 

�شيوعاً  �أكرث  ُيعترب  �لوريدي  �لتخرث  �أن 
لدى �ملر�شى �لذين ل يحملون فئة �لدم 
�أن  �أخرى  در��شة  ��شتنتجت  كذلك،   .O
�لإ�شابة بنزف  O تزيد خطر  �لدم  فئة 
كبرية  كمية  فقد�ن  �أي  �ل���ولدة،  بعد  ما 

من �لدم غد�ة �إجناب طفل.
�أبحاث  �إج������ر�ء  �إىل  م��ا���ّش��ة  ح��اج��ة  ث��م��ة 
 O إ���ش��اف��ي��ة. �إذ� ك���ان ت��اأث��ري ف��ئ��ة �ل����دم�
�إىل تغيري  ت���ربز �حل��اج��ة  ق��د  خم��ت��ل��ف��اً، 

طريقة �لتعامل معها.
)تطرح  تاكاياما:  و�ت��ارو  �لدكتور  يقول 

نتائجنا �أي�شاً �أ�شئلة حول تاأثري �لعمليات 
�ل��دم �حلمر�ء من  لنقل خاليا  �لطارئة 
فئة O �إىل مري�ص م�شاب ب�شدمة حادة 
�لتي  �لعملية  �أي  �لد�خلي،  �لت��ز�ن  على 
جتعل �لنزف يتوقف، ول بد من معرفة 
م���دى �خ��ت��الف �ل��و���ش��ع م��ع ف��ئ��ات �لدم 

�لأخرى(.
لكن يوؤكد �لباحثون وجود �شو�بط لهذه 
�ل��در����ش��ة مثاًل،  ه��ذه  �لأب��ح��اث كلها. يف 
بد  ل  ل��ذ�  يابانين،  �ملر�شى  جميع  ك��ان 
�أ�شخا�ص  مع  نف�شها  �لدر��شة  تكر�ر  من 

من خلفيات �إثنية �أخرى.
ب��ن مر�شى من  �لتحليل  ق���ارن  ك��ذل��ك، 
فئة �ل��دم O وب��ن �آخ��ري��ن من فئات دم 
�لختالفات  ي��ح��دد  مل  ول��ك��ن��ه  م��غ��اي��رة 
�أن  يعني  ما  �ملتبقية،  �لثالث  �لفئات  مع 

�لختالفات �لأخرى قد تبقى خّفية.
�أبحاثه  ملتابعة  تاكاياما  �لدكتور  يخطط 
يف هذ� �ملجال: )من �ل�شروري �أن جنري 
در��شتنا  بنتائج  للتحقيق  �إ�شافية  �أبحاثاً 
عالجية  ��شرت�تيجية  �أف�����ش��ل  وت��ط��وي��ر 

للم�شابن ب�شدمات حادة(.

ع�لج الته�ب خم�طية النف
 من دون و�صفة طبية

��سطر�ب �سائع ي�سيب نحو 01 % �إىل 02 %

ت�صخي�ص متالزمة الأمع�ء املتهيجة ب�صهولة اأكرب
تتعّدد �لأدوية �مل�شتعملة ملعاجلة �لتهاب خماطية �لأنف 
هي  وم��ا  �ختيارها  ميكن  كيف  طبية.  و�شفة  دون  من 

�أف�شل طريقة ل�شتعمالها؟

��ستعِمْل رذ�ذً� ما �إن يبد�أ �لوخز يف �الأنف
ت�شمح هذه �خلطوة باحلد من �للتهابات وتكون كافية 
�أحياناً لل�شيطرة على �حل�شا�شية. �خرت كروموغليكات 
�ل�شوديوم �إذ ي�شهل �أن يتحّمله �جل�شم وي�شفه �لأطباء 
فُيوّزع  رذ�ذ  �شكل  على  �ملنتج  هذ�  ياأتي  غالباً.  ل��الأولد 
طبقة و�قية على غ�شاء �لأنف لتخفيف �لحتكاك مع 
�أن تكرر ��شتعماله كي  م�شببات �حل�شا�شية. لكن يجب 
�أي�شاً  تختار  �أن  ميكنك  ك��اف��ي��ة.  حماية  على  حت�شل 
�لذي  �لري�شفري�ترول  �إنه  لاللتهاب:  طبيعياً  م�شاد�ً 

ياأتي على �شكل رذ�ذ لالأنف.

�الأعر��ض  كانت  �إذ�  للهي�ستامني  م�سادً�  خ��ذ 
مزعجة جدً�

�إىل  �لدموع  ت��ذرف  وب��د�أت  �شعرت بحّكة يف عينيك  �إذ� 
�أو  �ل�شيترييزين  �لأن��ف، خذ قر�شاً من  �شيالن  جانب 
�ل��ل��ور�ت��ادي��ن م��رة يومياً. ل ت���وؤدي زي���ادة �جل��رع��ة �إىل 
توقف  �أن  لكن يجب  �لنعا�ص.  وت�شّبب  �لو�شع  حت�شن 

�إج���ر�ء  �أي���ام على �لأق���ل م��ن  �ل��ع��الج قبل خم�شة  ه��ذ� 
�لختبار�ت  نتيجة  ت��ت��اأث��ر  ل  ك��ي  للح�شا�شية  فح�ص 

�جللدية.

�أ�سف عالجًا بال�ستريويد�ت �لق�سرية �الأنفية
�ملرتبطة  �خلاليا  على  قوياً  مفعوًل  �ملنتج  هذ�  يعطي 
باللتهابات �مل�شتقة من �حل�شا�شية، لذ� ي�شمن فاعلية 
�ن�شد�د  ي�شتهدف  �أن��ه  حتى  �لأخ���رى،  �لعالجات  تفوق 
ب��ه��ا، يبقى  �مل��و���ش��ى  ب��اجل��رع��ات  �ل��ت��زم��ت  �إذ�  �لأن�����ف. 
تظهر  رمب��ا  ج���د�ً.  �شعيفاً  �لأرق  �أو  �لع�شبية  �حتمال 
�أو  وخ��ز،  ع��اب��رة:  تبقى  لكنها  �أي�شاً  مو�شعية  �أع��ر����ص 
جفاف �أو نزف يف �لأنف... يجب �أن يقت�شر �لعالج على 

�أ�شبوعن �أو ثالثة �أ�شابيع.

زيوت �أ�سا�سية فاعلة
��شتعمل زيت �لطرخون �أو �لريحان عند بدء �لنوبة �أو 
�لبابوجن �لروماين كعالج قوي. لكن يجب �أن تتوخى 
�لزيوت، حتى  �حل��ذر لأن �جل�شم رمبا ل يتحّمل هذه 
مدة  تقت�شر  �أن  يجب  �أحياناً.  �حل�شا�شية  ت�شبب  �أنها 
�إذ�  �لطبيب  و��شت�شر  �أق�شى.  �أ�شبوع كحد  على  �لعالج 

كنت م�شاباً بالربو �أو �شعرت بت�شنجات.

مم  �سُ مبتكر،  �سمعي  ح���ز�م  ي�ساعد 
لالإ�سغاء �إىل �أ�سو�ت �لنمل �الأبي�ض وهو 
متالزمة  ت�سخي�ض  يف  �الأط��ب��اء  ياأكل، 

�الأمعاء �ملتهيجة ب�سهولة �أكرب.
�لأمعاء ي�شيب  �شائع يف  ��شطر�ب  �ملتهيجة  �لأمعاء  متالزمة 
نحو %01 �إىل %02 من �ل�شكان حول �لعامل. من �ل�شعب 
�لبطن،  يف  �أمل  �أو  �نزعاج  مع  ويرت�فق  �أ�شبابه،  بدقة  حتديد 

و�إم�شاك، و�إ�شهال، و�نتفاخ.
ل ُيعترب ت�شخي�ص هذه �حلالة �أكرث �شهولة، ول تتو�فر ر�هناً 
�ليوم  �لأطباء  ي�شتند  لذلك  عليها.  �لعتماد  ميكن  �ختبار�ت 

�إىل ��شتبعاد �حلالت �لأخرى.
�لد�ء  بغية حت��دي��د  �ل���دم  ����ش��ت��خ��د�م حتليل  م��ث��اًل  �ملمكن  م��ن 
�لبطني �أو �أية حالة �أخرى تربر هذه �لأعر��ص. كذلك ت�شتبعد 

عينات �لرب�ز �لعدوى �أو �أمر��ص �لأمعاء �للتهابية.
ت�شمل �خليار�ت �لأخرى �ملعتمدة �أي�شاً تنظري �لقولون، �لذي 
ي�شمح للطبيب بتفح�ص �لأمعاء. �إل �أنه عملية غازية قد تكون 

موؤملة.
نظر�ً �إىل هذه �ل�شعوبات، تبقى متالزمة �لأمعاء �ملتهيجة من 

دون ت�شخي�ص ول يحظى �ملري�ص باأي عالج يخفف �أعر��شه.

ت �إىل عملية �له�سم �لتن�سّ
�أ�شرت�ليا  مار�شال يف جامعة غرب  باحثون من مركز  يتعامل 
يف بريث مع مع�شلة �لت�شخي�ص هذه بطريقة غري �عتيادية. 
ُعر�شت �لنتائج �لتي تو�شلو� �إليها �أخري�ً يف �أ�شبوع �لأمر��ص 

من  ع���دد�ً  ي�شّم  لقاء  وه��و  و��شنطن،  �لعا�شمة  يف  �له�شمية 
و�لتنظري  �ل��ك��ب��د،  وط��ب  �له�شمي،  �جل��ه��از  ط��ب  �خل���رب�ء يف 

�لبطني، و�جلر�حة �ملعدية-�ملعوية.
نوبل  باحث حائز جائزة  مار�شال،  باري  �لدر��شة  قائد  يو�شح 
ق��ائ��اًل: )متالزمة  �لباحثن  �أه���د�ف  م��ار���ش��ال،  وم��دي��ر مركز 
�لأمعاء �ملتهيجة ��شطر�ب �شائع جد�ً من �ل�شعب ت�شخي�شه. 
لذلك �أردنا �أن نتو�شل �إىل طريقة تتيح لنا �لإ�شغاء �إىل قرقرة 
�ملعوية  �حل���الت  متيز  �أمن���اط  حتديد  بغية  �لأم��ع��اء  وهمهمة 
�لذي  �جلهاز  لكن  �ملتهيجة(.  �لأمعاء  متالزمة  مثل  �ملزمنة، 

��شتخدموه لالإ�شغاء �إىل ن�شاط �لأمعاء ُطّور لأ�شباب خمتلفة 
متاماً.

�شمعية  ��شت�شعارية  تكنولوجيا  )��شتعملنا  مار�شال:  يو�شح 
�بُتكرت �أ�شا�شاً لتتبع �أ�شو�ت م�شغ �لنمل �لأبي�ص بغية حتديد 

�مل�شاكل يف �أمعاء �لإن�شان(.

�الآالت و�لبيانات �ل�سمعية
�رت���د�وؤه.  ميكن  ح��ز�م  يف  �ل�شمعية  �لتكنولوجيا  ه��ذه  ُو�شعت 
بن  �لتمييز  على  ُدرب  �لآلت،  تعلم  تقنيات  �إىل  وبالعتماد 
�لأمناط �ملجموعة من �لأ�شو�ت �لتي ت�شدر عن �أمعاء �لإن�شان 

خالل عملها.
ي��ع��ان��ون حالة  31 �شخ�شاً  �حل����ز�م  ه���ذ�  �رت����دى  �ل��ب��د�ي��ة،  يف 
غري  �شخ�شاً  و37  �ملتهيجة  �لأم��ع��اء  متالزمة  من  �شة  م�شخَّ
م�شابن بهذه �ملتالزمة. وتتبع �حلز�م �أ�شو�ت �لأمعاء طو�ل 

�شاعتن بعد �ل�شوم و40 دقيقة بعد �لوجبة.
و��شتناد�ً �إىل هذه �لبيانات �ل�شمعية، متّكن نظام �لباحثن من 
بناء )منوذج فهر�ص �شمعي ملتالزمة �لأمعاء �ملتهيجة(. و�عتمد 
�لباحثون �أي�شاً على طريقة �إح�شائية ُتدعى )�لتحقق �ملتبادل 

با�شتثناء و�حد( بغية تعزيز دقة نظامهم.
15 مري�شاً يعانون  ��شتخدم �لباحثون بعد ذلك �حلز�م على 
يف  فنجح  �أ���ش��ح��اء،  �آخ��ري��ن  و15  �ملتهيجة  �لأم��ع��اء  متالزمة 

ت�شخي�ص هذه �ملتالزمة يف %78 من �حلالت.
�لتكنولوجيا  ه���ذه  �خ��ت��ب��ار  مل��و����ش��ل��ة  �ل��ي��وم  �ل��ف��ري��ق  يخطط 

وتطوير عملية جمع �لبيانات وحتليلها.
يختم �لباحثون: )ناأمل باأن تقّدم هذه �لتكنولوجيا �جلديدة 
و�ملوهنة  �مل��وؤمل��ة  �حل��ال��ة  ه���ذه  لت�شخي�ص  غ����زو�ً  �أق���ل  ط��ري��ق��ة 

�أحياناً(.
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�كت�سفت در��سة جديدة جرت يف �ليابان �أن 
للوفاة  عر�سة  �أكرث   O �لدم  فئة  �أ�سحاب 

غد�ة �سدمة حادة.
يحمل جميع �لقّر�ء �أحد فئات �لدم �الأربع: 
بح�سب  �لفئة  تتحدد   .A، B، AB، O
من  بد  ال  �لو�لدين.  من  �ملوروثة  �جلينات 

�لتذكري �سريعًا مبعنى كل فئة دم.

ثمة حاجة ما�ّسة �إىل �إجر�ء �أبحاث �إ�سافية

اأ�صح�ب فئة الدم O اأكرث عر�صة للوف�ة ب�صبب �صدمة ح�دة
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قر�ءة  منذ  )مليكة(  جناح  توقعت  باأنك  • �شّرحت 
�ل�شيناريو، ملاذ�؟

�شعرت  )مليكة(  م�شل�شل  �شيناريو  ق���ر�أت  عندما   -
�لأعمال  م��ف��اج��اأة  �شيكون  ب��اأن��ه  �لأوىل  �ل��وه��ل��ة  م��ن 
بتفاعل  �شتحظى  وباأن حلقاته  �لدر�مية يف رم�شان، 
كبري مع �جلمهور. �أخربت فريق �لعمل بذلك لأنني 
وطريقة  �لق�شة  يف  �لت�شويق  �إىل  �جنذبت  �شخ�شياً 
�ملعاجلة يف �ل�شيناريو، كذلك �مل�شاعر �لإن�شانية لدى 
وثقت  كذلك  قلبي.  تلم�ص  جعلها  م��ا  �ل�شخ�شيات، 
لديهم.  ما  �أف�شل  �شيقدمون  �لفريق  �أع�شاء  �أن  يف 
وعندما �لتقينا يف �شحور �لطاقم يف �آخر �أيام رم�شان 
ذكرت دينا �ل�شربيني �ملخرج �شريف ��شماعيل بتفاوؤيل 

�ل�شديد يف �مل�شل�شل.
غياب؟ بعد  )مليكة(  م�شل�شل  يف  عدت  • لكنك 

- مل �أغب فنياً. ل ينح�شر �لتمثيل برم�شان. عندما 
كبري�ً  )�أري����د رج����اًل( ح��ق��ق جن��اح��اً  ق��ّدم��ت م�شل�شل 
عن  �لرم�شاين، وح�شلت  �ل�شباق  خ��ارج  عند عر�شه 
�إيجابية  فعل  ردود  على  تك�شب(  )�لعيال  م�شرحيتي 
عدة. لذ� �أحر�ص على �أن يكون �لدور �شبب ح�شوري 

�شو�ء يف �لدر�ما �أو �مل�شرح.
�إىل  يدفعني  )مليكة(  ع��ن  للحديث  حما�شتك   •
باأنه  وت�شريحك  ف��ري��دة  دور  �شعوبات  ع��ن  ���ش��وؤ�ل��ك 

�أحد �أ�شعب �لأدو�ر �لتي قدمتها.
يف  قّدمتها  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �لأدو�ر  �أح���د  ه��و  ف��ع��اًل،   -
�لتي  �ل���ش��ت��ه��ت��ار  ح��ي��اة  خ�شو�شاً  �ل��ف��ن��ي��ة،  م�شريتي 
بالها،  ي�شغل  م��ا  وج���ود  وع���دم  �ل�شخ�شية  تعي�شها 
وك���ان ذل��ك قبل �حل��ادث��ة و�خ��ت��ل��ف مت��ام��اً ب��ع��ده��ا، يف 
رحلة �شعورها باأن �بنتها هي مليكة، وهذه �لتحولت 
قدمته،  م�شهد  ك��ل  يف  نف�شي  �شغط  حت��ت  و�شعتني 
خ�شو�شاً �أن عدم �لتعاي�ص مع �ل�شخ�شية كان �شيجعل 
�جلمهور ينفر من �لدور، وهو �لأمر �لذي مل يحدث 

�حلمد هلل.
كنت حري�شة على �لهتمام بتفا�شيل �شخ�شية فريدة 
من �جلو�نب كافة، �شو�ء �ل�شكل �أو �ملالب�ص �أو طريقة 
خالل  فيها  و�مل��وؤل��ف  �ملخرج  مع  وتناق�شت  �حل��دي��ث، 
�شاهدها  �لتي  بال�شورة  تخرج  ك��ي  �لتح�شري  ف��رتة 

�جلمهور.

يف  �مل�شاعر  مع  �لتعامل  يف  �شعوبة  جتدين  هل   •
تفا�شيل �لدور؟

- �أعي�ص �ل�شخ�شية بتفا�شيلها و�إن مل �أقتنع بها من 
�إح�شا�شي  �أن  �أي  قبولها،  ع��دم  عن  �أعتذر  �ل�شيناريو 
بالدور يجعلني �أح�شم موقفي من �أي عمل، و�حلقيقة 

�أنه مل يخدعني �أبد�ً.
�إليك؟ بالن�شبة  م�شهد  �أ�شعب  هو  • ما 

- ثمة م�شاهد �شعبة مرتبطة بامل�شاعر، لكن �أكرثها 
ق�شوة م�شهد معرفتي بوفاة �بنتي يف حادث �لتفجري 
مع  تفاعلي  ول�شدة  وقتها،  به  �شعرت  �ل��ذي  و�لوجع 

�لدور كنت �أخ�شى �إ�شابتي باأزمة �شحية، وطلبت 
�إىل �ملخرج �لإ�شر�ع يف �إجنازه.

منك  حماولة  فريدة  دور  يف  �لبع�ص  • وجد 
لالبتعاد عن منط حمدد من �لأدو�ر.

- �أ�شعى �إىل تقدمي �أدو�ر خمتلفة با�شتمر�ر، 
وه���و �أم����ر ل ي��ح��دث ف���ج���اأة ب���ل ب��ن��اء على 
�لختيار�ت �لتي �أو�فق عليها، لذ� �أحر�ص 
على �أن �أنتقي �لأعمال �لتي �أقّدمها فال 

�أح�شر من �أجل �حل�شور فح�شب.
دينا  م��ع  �ل��ت��ع��اون  م��ن  تقلقي  �أمل   •
�لتلفزيونية  بطولتها  يف  �ل�شربيني 

�لأوىل؟
- �إطالقاً، دينا ممثلة جمتهدة ورغم 

قدمته  ف��اإن��ه��ا  مليكة  دور  ���ش��ع��وب��ة 
بطريقة حمرتفة جعلت �جلمهور 

ي�����ش��دق��ه��ا م���ن �حل��ل��ق��ة �لأوىل 
ويعي�ص معها �لغمو�ص.
�ل�شخ�شيات  م��ن  دي��ن��ا 
�مل�شتوى  على  �جلميلة 
و�ل�شخ�شي،  �مل���ه���ن���ي 
ناجحة  ف���ن���ان���ة  وه�����ي 
وقت  يف  و����ش��ت��ط��اع��ت 

حتجز  �أن  ق�شري 
مكانة  لنف�شها 

ب�������ن �أب������ن������اء 
ج�������ي�������ل�������ه�������ا، 
لها  و�أت����وق����ع 

مزيد�ً من �لنجاح خالل �لفرتة �ملقبلة.
�لعمل؟ عن  و�شلتك  �لتي  �لفعل  ردود  عن  • ماذ� 

- كانت ردود �لفعل ممتازة. يف كل مكان زرته خالل 
�لفرتة �ملا�شية كان �ملتابعون يحدثونني عن �لعمل. 
يف  �ل�شخ�شيات  م��ع  �جل��م��ه��ور  تفاعل  �أن  و�حلقيقة 
�لتي  �لكبرية  �مل�شاهدة  بحجم  �أ�شعر  جعلني  رم�شان 
حظي بها �مل�شل�شل، رغم كرثة �مل�شاريع �لدر�مية �لتي 

عر�شت.
ع����ن  م��������������������اذ�   •

�ل�شينما؟
ل����������دي   -

)بنت  �ملقبلة:  �لفرتة  خ��الل  �ل�شينما  يف  م�شروعان 
تناق�ص �جلر�ئم  �لتي  �لأف��الم  �إىل  وولدين( وينتمي 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ق�����ش��اي��ا م���ن ه���ذ� �ل���ن���وع، و)ح����ارة 
من  �شعبية  ف��ت��اة  �شخ�شية  �أج�����ش��د  وف��ي��ه  �ل��ع��ط��ار( 
منطقة بحري يف �ل�شكندرية، وهو خمتلف بالن�شبة 

�إيل �شينمائياً.
�ملا�شية. �لفرتة  خالل  طويلة  فرتة  غبت  • لكنك 

- )�أ�شعر بحنن د�ئم �إىل �ل�شينما لكن �لعرو�ص �لتي 
�شينمائياً  �حل�شور  على  ت�شجعني  مل  �أتلقاها  كنت 

مطلقاً، 
فاأنا �أرف�ص �مل�شاركة يف عمل يت�شمن �ألفاظاً خارجة 
�أو ل يحمل حمتوى جيد�ً، فهذ� �ل�شكل ينتق�ص من 
ت��اري��خ��ي �ل��ف��ن��ي. ل���ذ� ك��ن��ت حري�شة ع��ل��ى �ل��ت��اأين يف 

�ختيار�تي �ل�شينمائية.
)�أ�شو�ك  �لذ�عية  �لدر�مية  جتربتك  عن  • حدثينا 

وحرير(
- ق��دم��ت م�����ش��ل�����ش��ل )�أ�����ش����و�ك وح����ري����ر(، وه����و عمل 
�أن  �شحيحاً  فلي�ص  نف�شياً،  �أج��ه��دين  �إذ�ع����ي  در�م���ي 
د�ئماً  ي��ك��ون  �حل��ق��ي��ق��ي  ره��ان��ك  لأن  �شهلة  �لإذ�ع������ة 
خالل  م��ن  �جلمهور  �إىل  �إح�شا�شك  و���ش��ول  على 
�ل�������ش���وت، وم�����ش��ك��ل��ة )�أ������ش�����و�ك وح���ري���ر( 
حياتها  يف  �مل��ر�أة  تو�جه  ق�شايا  تناوله 
يف  تكمن  �لعمل  و�شعوبة  �ليومية، 
دور  ك��ل  يف  �ملختلفة  �ل�شخ�شيات 
�شخ�شية   30 وه���ي  ق��دم��ت��ه، 
طبقات  ع�����ن  ع��������رّبت 
�جتماعية متباينة. 
لذ� كنت حري�شة 
ع����ل����ى �ل����رتك����ي����ز 
ك���ل دور  ب�����ش��دة يف 
رغ�������م ق�������ش���ر م����دة 

�حللقة.

لدي م�سروعان يف �ل�سينما خالل �لفرتة �ملقبلة

ندى ب�صيوين: اإح�ص��صي ب�لدور
 يجعلني اأح�صم موقفي من اأي عمل

اأمل حج�زي ترد على 
اأنب�ء تخليه� عن احلج�ب !

�أمل  �للبنانية  �لفنانة  تخلي  ح��ول  �لأخ��ب��ار،  م��ن  �لعديد  م��وؤخ��ر�  �نت�شر 
وق��ام��ت بحذف �شورها  �أ�شهر  �رت��دت��ه منذ  و�ل���ذي  ع��ن حجابها  ح��ج��ازي، 

بدونه من كل �شفحاتها على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
�أمل حجازي، علقت على �شورتها قائلًة: ل مير يوًما ل �أ�شكر �هلل به على 
نعمة �لهد�ية، تو�شيح لكل �ملو�قع وكل من قال �إين خلعت �حلجاب، و�أنهت 

كالمها بقولها: )حجابي �شر �شعادتي(.
و�رت���د�ء �حلجاب يف  �لفن  �ع��ت��ز�ل  �أعلنت  �أم��ل ح��ج��ازي،  �لفنانة  �أن  يذكر 
�شبتمرب �مل��ا���ش��ي، و�أط��ل��ق��ت يف ع��دد م��ن �لأغ����اين �لإ���ش��الم��ي��ة وذل���ك عرب 

�شفحتها �ل�شخ�شية مبوقع )يوتيوب(.
)�إن�شتجر�م(،  �ل�شخ�شية مبوقع  �شفحتها  متابعيها عرب  ت�شارك  �أنها  كما 
ب�شور يومية لإطاللتها باحلجاب ومبالب�شها �لف�شفا�شة تر�فقها بحكم 

وبع�ص �لأحاديث �لنبوية، و�لتي لقت �إعجاب كل متابعيها.

بعد غياب عن �ملناف�سة �لدر�مية �لرم�سانية عادت ندى ب�سيوين يف �سخ�سية فريدة �لتي قّدمتها يف م�سل�سل )مليكة(. 
تفا�سيل حول �مل�سل�سل وعالقتها مع �لبطلة دينا �ل�سربيني تك�سفها �لفنانة �مل�سرية يف هذ� �حلو�ر:

عي�سى �لوعد ينطلق ب�»�ساكو ماكو«  و13 مليون م�ستمع

ال�صلمة ب�أم القيوين تعلن عن مولد جنم جديد لالأغنية اخلليجية ع��صق لفريوز واأم كلثوم
– �لفجر  �لقيوين  •• �أم 

لعب �لزهر موؤخر�ً مع عي�شى حممد حديد ، 
�لإمار�تية  �لفنية  �ل�شاحة  على  جديد  �شوت 
، ك����ان د�ئ����م �ل���ش��ت��م��اع يف �ل���ف���رتة �لأخ����رية 
مل   ، �شيبة  �أحمد  �مل�شري  �ل�شعبي  للمطرب 
“ �آه  �أغنيته  مطلع  �شوى  �أغانيه  من  تعجبه 
ع��ن ظ��ه��ر قلب  ي��ا زهر” ، فحفظ  لعبت  ل��و 
�ل�شعبي  �ملطرب  فيها  يقول  لالأغنية  كلمات 
�شيبة “ �آه لو لعبت يا زهر و�تبدلت �لأحو�ل 
وركبت �أول موجة يف �شكة �لأمو�ل” ، �ىل �أن 
�أر�د ، وبد�أ  جاء �ليوم �لذي حتقق لعي�شى ما 

�لزهر يلعب له وتبت�شم له �لدنيا ، وكانت �أول 
هي  �ل��وع��د  عي�شى  �لإم��ار�ت��ي  للفنان  خطوة 
�أعجب  حيث  �ملدر�شة  يف  لأغ��اين  دندنته  من 
على  ف�شجعوه  و�أهله  وربعه  معلميه  ب�شوته 
باإمارة  �ل�شلمة  منطقة  و�أعلنت   ، �ل�شتمر�ر 
لالأغنية  جديد  جن��م  ولدة  ع��ن  �لقيوين  �أم 
�خلليجية و�لعر�قية ، و�نطلق �أول �شريط له 
و�شل  ماكو” حيث  “�شاكو  با�شم  �لأ�شو�ق  يف 
عدد م�شتمعيه 13 مليون ، و�ل�شريط �لثاين 
“�شبيك  �إ���ش��د�ر�ت��ه  و�أح���دث   ، تزعل”  “ول 

زعالن«.
�كت�شب عي�شى ع�شق �لغناء منذ �ل�شغر ، حيث 

�نغما�شه  من  ف��رتة  بعد  �لغناء  �إىل  حبه  ب��د�أ 
�ملطربن  م��ن  �لأ���ش��ي��ل  �لفن  �إىل  بال�شتماع 
، حر�ص  و�لعر�ق  �لكبار من  م�شر و�خلليج 
�لعرب  �مل�شاهري  �أخ��ب��ار  على  يتعرف  �أن  على 
م��ن �مل��ط��رب��ن �ل��ي��وم و�أي�����ام �ل��زم��ن �جلميل 
�ملحافظة  م����ع  ج���دي���د  ك����ل  ي���ط���ال���ع  ف���ك���ان   ،
لأخر  ح��ن  م��ن  يطالع   ، للقدمي  لال�شتماع 
�لكلمات من مو�شوعة كلمات �لغاين �لعربية 
، فما �أن يقر�أ كلمات �أعجبته حفظها و�شمها 
كلثوم  و�أم  ل��ف��ريوز  �ل�شماع  ع�شق   ، لر�شيده 
���ش��اب��ا ه���ذه �لي����ام ي�شتمع لهذه  وق��ل��م��ا جت��د 
ب��ال��ر�ح��ة جتتاح  يح�ص    ، �لغناء  �ل��ق��ام��ات يف 

نف�شه  مع  يجل�ص  عندما  ج�شده  يف  خلية  كل 
من�شجما مع �أغنية لأم كلثوم �أو فريوز ، ويهز 
ب��ات مع  ر�أ���ش��ه ميينا و�شمال وي��دن��دن ، حتى 
ومكتبة  لغوية  ح�شيلة  �شاحب  �شنه  �شغر 
ع��رب��ي��ة ل��الأغ��اين ، وك���ان وع���دد م��ن زمالئه 
ليايل  و�إح��ي��اء  خدماتهم  بعر�ص  ي�����ش��ارع��ون 
و�أقربائهم  لأ�شدقائهم  و�حل��ف��الت  �لأف���ر�ح 
�شيته  ب��د�أ  م��ا  و�شرعان   ، �ملجاملة  م��ن  كنوع 
بجانب  �لعر�قية  �لأغنية  �أج��اد  حيث  ينطلق 
فجذب   ، �خلليجية  �لأغنية  لالأ�شل  �إج��ادت��ه 
ممن  وجري�نه  و�أهله  ربعه  من  كبري  �هتمام 
�شوته  �ىل  و�ل�شتماع  متابعته  على  حر�شو� 

�لذي ي�شفونه �أنه �شوت حنون .
بد�أ عي�شى �أو �لوعد كما ي�شمونه ربعه و�أهله 
حياته �لفنية ، وهو طالب باملرحلة �لعد�دية 
بالعزف على �لورغ ، وكانت �أق�شى طموحاته 
�ن ي��ت��ق��دم ل�����ربن��ام��ج ����ش��ت��ك�����ش��اف �مل���و�ه���ب 
�ىل  منها  لينطلق   ، �خلليج«  »جن��م  �لغنائية 
�آفاق �أكرب ولكن مل تخدمه ظروفه فبعد وفاة 
و�لده كان عليه �أن يكون �لبن و�ل�شقيق ورب 
�لبن  �أن��ه  خا�شة  و�شقيقاته  لو�لدته  �ل�شرة 
�لوحيد على ثالث بنات ، فما �أن �كمل در��شته 
ولأ�شرته  له  توفر  بوظيفة  �ألتحق  �لثانوية 
ع�شقه  يوماً  ين�شى  مل  �أن��ه  �إل   ، كرمية  حياة 
، فعاوده �حلنن لالأغنية فبد�أ ي�شدو  للغناء 
�شعيد  �لم��ار�ت��ي  لل�شاعر  بكلمات  جديد  من 
لكلمات  �ل�شيف  �شلطان  و�أحل����ان  �لنعيمي  
، لي�ص م�شتمعاً فح�شب  �خلليجية و�لعر�قية 
�شيته  وذ�ع   ، �حل��ن��ون  ب�شوته  ي�����ش��دو  ب��ل  ل 
ي�شجعونه  وحمبيه  �أ�شدقائه  حوله  و�ل��ت��ف 
فيه  ب���د�أ  فيما  ق��دم��ا  �مل�شي  على  وي��دف��ع��ون��ه 

موؤكدين له �أنه �شيكون له �شاأن كبري.
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اأطعمة ت�ص�عدك على النوم 
والتغلب على الأرق

�إذ� كنت ممن يجدون �شعوبة يف �لنوم، �أو من هوؤلء �لذين يعانون �لأرق، 
�ل�شريع  �لنوم  �لتي ت�شاعدك على  �أن��و�ع �لطعام  ميكنك �ل�شتعانة ببع�ص 

وتعطيك ر�حة �أف�شل �أثناء �لنوم.
�أن  �مل��ع��روف  من  �أن��ه  حن  "يف  "�إك�شربي�ص" �لربيطانية:  �شحيفة  قالت 
بع�ص �لأطعمة تعرقل دور�ت �لنوم، �إل �أن �لبع�ص �لآخر ميكن �أن ي�شاعدك 

على �لنوم".
تعزيز  �خل���ام  لل�شيكولتا  ميكن  ك��ا���ش��ان��در�،  �خل��ب��رية  "بح�شب  وت��اب��ع��ت: 
-يف  حت��ذر  لكنها  �لنوم".  على  ي�شاعدك  �أن  ميكن  ب�شكل  �ل�شريوتونن، 

�لوقت نف�شه- من تناول �لكثري منها، ب�شبب حمتو�ها من �لكافن.
و�أ�شارت "كا�شندر�" �إىل وجود �أنو�ع �أخرى من �لطعام ميكن �أن ت�شاعد يف 
�حل�شول على نوم هادئ. ولفتت �إىل �أن �ل�شوفان ميكن �أن يكون له تاأثري 
�إيجابي على منط �لنوم. م�شرية �إىل �أنه برغم �حتو�ئه على �لكربوهيدر�ت 
�لأميني  ت�شاعد �حلم�ص  فاإنها  وتنبه �جل�شم،  بالطاقة  �لتي متّد �جل�شم 
�لهرمون   ، �مل��ي��الت��ون��ن  ل�شنع  �ل��دم��اغ  �إىل  �ل��ع��ب��ور  ع��ل��ى   ، ت��ري��ب��ت��وف��ان   ،
�ل�شلمون  �شمك  �أن  �إىل  �أ�شارت  كما  و�ل�شتيقاظ.  �لنوم  دورة  ينظم  �ل��ذي 
�ل�شريوتونن  �شنع  يف  �أ�شا�شي  دور  لها   ،B6 فيتامن  يف  �لعالية  و�لتونة 
و�مليالتونن، و�لهرمونات �لتي تريحك وجتهزك للنوم. كما ن�شحت ب�شاي 

�لأع�شاب �ملرطب و�ملهدئ، ب�شبب ما له من تاأثري�ت ه�شمية ومهدئة.

للرج�ل.. م�ص�كل التبول اإنذار على 
احتم�لية اإ�ص�بتك ب�صرط�ن الربو�صت�ت�

ي�شكو �لبع�ص من وجود �آلم �أثناء عملية �لتبول؛ مما ي�شبب لهم �إزعاجاً، 
دون معرفة منهم باأ�شبابها.

و�أو�شح موقع belmarrahealth �لطبي، �أن �إ�شابة �لرجل مب�شاكل 
�أهم عالمات �لإ�شابة بت�شخم يف �لربو�شتاتا،  �لتبول تعد من  �أثناء  و�أمل 
�ل�شبب يف  �لبول، وهذ� هو  �ملثانة و�أنبوبات نقل  �لتي تقوم بال�شغط على 

�ل�شعور بالأمل.
و�أ�شار، �إيل �أن �أمل �لبول عند �لرجل قد يكون عالمة لإ�شابة مب�شاكل يف 
�لكلى، �أو �لتهاب باملثانة، ولذ� يجب �لذهاب للطبيب لإجر�ء �شونار و�إجر�ء 
بع�ص �لتحاليل �لطبية، لالطمئنان على �حلالة لأن �إهمالها قد تكون من 

�أ�شباب �لإ�شابة ب�شرطان �لربو�شتاتا.
�لرجال،  بن  �نت�شار�ً  �لأك��رث  يعد  �لربو�شتاتا  �شرطان  �أن  �ملوقع:  و�أ�شاف 
ومن �أهم عالماته هي كرثة �لتبول �مل�شاحب لأمل ي�شعب حتمله، وهذ� هو 

�ل�شبب �لأ�شا�شي يف ذهابك للطبيب.
و)�لربو�شتاتا( هي غدة مهمة جد�ً ل�شحة �لرجل �جلن�شية، فهي �مل�شوؤولة 

عن �إمتام عالقة قوية، ولذ� يجب �لهتمام ب�شحتها.

غاندي؟  �لزعيم  على  �أطلقه  ومن  مهامتا  �لهندي  �للقب  يعني  •  ماذ� 
- �لروح �لفا�شله و�أطلقه طاغور. 

�لبيجاما؟  كلمة  جاءت  �للغات  �أي  • من 
- فار�شية وتعني غطاء �لأرجل. 

�لعربية؟  للغه  �خليام  رباعيات  ترجم  �لذي  �ل�ساعر  هو  •  من 
- �ل�شاعر �أحمد ر�مي 

�لعربية؟  �للغه  يف  �لقامو�ض  كلمة  تعني  • ماذ� 
- �لبحر �لو��شع. 

�لري�ع؟  هو  • ما 
-�لقلم. 

- هل تعلم �أن �لنحل يت�شل ببع�شه �لبع�ص عن طريق �لرو�ئح و�لرق�ص. فعندما تكت�شف �لنحلة رحيقاً �أو لقاحاً 
يف ب�شتاٍن ما، تعود �إىل �خللية وتبد�أ بالرق�ص وهي تدور وتدور �شمن دو�ئر �شيقة. 

- هل تعلم �أن عدد �لنحل يف �خللية �لو�حدة تكون موؤلفة من: 
ملكة و�حدة، و�آلف �لنحالت �لأخريات �لعامالت، فامللكة ت�شع كل �لبيو�ص، فهي قد ت�شع 1500 بي�شة كل 
يوم وحو�يل 250،000 بي�شة كل ف�شل. و�لبيو�ص �ملخ�شبة تنمو لت�شبح نحالت عامالت، �أما �لبيو�ص غري 

�ملخ�شبة فتتطور �إىل ذكور )زنابري(. 
- هل تعلم �أن دودة �لقز �حلرير ت�شع 500 بي�شة �أو �أكرث تو�شع على �أ�شرطة من �لورق حتى �لربيع �لقادم 
عندما يفتح �لتوت �أور�قه، فتو�شع هذه �لبيو�ص يف حا�شنة حيث تفق�ص ديد�ناً �شود�ء �شغرية حيث تو�شع فوق 
�شغري�ً غري منظور  نف�شها خيطاً  تعقد حول  �لديد�ن  تبد�أ  ثم  �أ�شابيع.  �شتة  ملدة  عليها  فتتغذى  �لتوت  �أور�ق 
ت�شكبه عرب ثقوب �شغرية يف �أحناكها. و�ل�شرنقة �لو�حدة قد حتتوي على حو�يل 460 �إىل 1100 مرت من 

خيط �حلرير، وتنتهي منها بعد حو�يل 72 �شاعة. 
- هل تعلم �أن خيوط �لعنكبوت م�شنوعة من غدد بطنية حمددة. يخرج �حلرير عرب ثقوب �شغرية جد�ً من 
�أع�شاء �لنزل عند ر�أ�ص �لبطن. ويخرج ك�شائل �شرعان ما يتجمد عند مالم�شته للهو�ء. لهذه �خليوط �حلريرية 
�أنو�ع هي: �حلرير �للزج �لذي ي�شتعمل يف �لن�شيج للتقاط �لفري�شة، و�لنوع �لقوي �لذي يدعم �لكو�لج �لتي 

لي�شت لزجة، وحرير �ل�شر�نق �لذي تو�شع فيه �لبيو�ص. وبع�شها ناعم ومنفو�ص، و�لآخر متن ليفي. 

الرجل املبارك!
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�لفلفل �الأ�سود
ق��������د ي����ع����ان����ى 
�ل���ب���ع�������ص من 
فقد�ن  ح���ال���ة 
ل�����ل�����������ش�����ه�����ي�����ة 
ب�����ش��ك��ل د�ئ�����م، 
فى  و�����ش����ع����ف 
على  �لإق���ب���ال 
كذ�  �ل���ط���ع���ام، 
يتعر�ص  ق����د 
ل�شوء  �لبع�ص 
و�شعف  ه�شم 
ق�������درة �مل���ع���دة 

ن�شف  �إ�شافة  هو  حينئذ  �خلفى  �حل��ل  ويكون  �لعنا�شر.  �مت�شا�ص  علي 
ملعقة �شغرية من �لفلفل �لأ�شود �إيل �لطعام لتعادل عنا�شره، ويعالج هذه 
�لأعر��ص �ملر�شية لحتو�ئه على زيوت طياره ر�ئعة، وهى من �أهم فو�ئد 

�لفلفل.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي �ل��ف��ل��ف��ل �ل����ش���ود ع��ل��ى م�����ش��اد�ت �أك�����ش��دة طبيعية ت��ق��ى من 
�ل�شرطان م�شتقبال، كما �أن �أحد �أبرز فو�ئد �لفلفل، �أنه ي�شاعد على زيادة 
�لأمعاء  حركية  من  يزيد  منه  و�لقليل  �لأمعاء،  د�خل  �لمت�شا�ص  حركة 
فله  لل�شهيه،  �ملعزز  �للذيذ  �إىل مذ�قه  فبال�شافة  �له�شم،  وي�شهل عملية 
�لفلفل  وفو�ئد  للبكترييا،  قاتل  به كمطهر معوى طبيعى  دور كبرييقوم 
�لأ�شود �لكثرية لطاملا ��شتخدمه �لقدماء فى �لو�شفات �لطبيعية بخلطه 

بالفازلن �لطبى �لطبيعى، لدهانه على �ملفا�شل لتخفيف �أملها �ملتكرر.

ليتون مي�سرت خالل جولة ديزين لتلفزيون ABC  �ل�سيفية �ل�سحافية يف فندق بيفريل هيلتون يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. )� ف ب(

ت�شاجرت جمموعه من �لن�شاء مع زوجة جحا وقالت لها �حد�هن �نت يا زوجة �لرجل �لتافه �ذهبي عنا �آل ترين نف�شك 
ل ترتدين حتى قطعة و�حدة من �لذهب.. هيا �ذهبي من هنا.. ف�شرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من �لذهب �لكثري 
لكني ل �حب �ن �لب�شه حتى ل حت�شدين �حد�كن، وتركتهن و�ن�شرفت باكيه.  يف �لبيت عرف جحا ما حدث وغ�شب جلرح 
كر�مة زوجته و�م �ولده وقال لها نعم �نت �شليطة �لل�شان وجباره لكني �حبك فاأنت �م �ولدي ولن �جعلك تخجلن بينهن 
�بد�ً.. قام جحا من فوره �إىل غرفته وجل�ص وحيد�ً يفكر فيما �لعمل مع هوؤلء �لن�شوة وكيف يحقق �منية زوجته حتى ل 
يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا �لنوم لكنه ظل قلقاً حتى �تته فكرة، يف �ل�شباح خرج جحا مبكر�ً جد�ً من بيته وقد تنكر 
يف �شورة رجل عجوز و�رتدى ثياباً قدمياً كان و�لده ميلكها ولب�ص معها عمامة كبرية خ�شر�ء وعباءة بي�شاء ثم خرج 
على طريق �لقرية وجل�ص هناك حتت �حدى ��شجار وعندما بد�أ �لنا�ص ي�شتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�شار بهدوء 

ليدخل �لقرية فر�آه بع�ص من �هلها و�شاأله �حدهم من �ين جئت �يها �ل�شيخ �لطيب؟ وماذ� تريد؟
 فقال جئت من بالد �حلجاز عابر�ً قريتكم و�ريد �ن �رتاح قلياًل.  فاأ�شرع �لرجل ليدعوه عنده ليتربك به وهناك يف 
بيت �لرجل �لذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا �إىل زوجة �لرجل وقال �نت يا �م مربوكة كيف حالك؟ فقال �لرجل: 
وكيف عرفت �ن �بنتي تدعى مربوكة؟ فقال جحا: �آه كان هذ� مكتوباً �مام وجهى لكنك ل تر�ه يا علي. ف�شاح �لرجل من 
فرحته وقال. وعرفت ��شمي �ي�شاً �نت بالفعل رجل مبارك.  يف خالل �شاعات قليلة عرفت �لقرية كلها بالرجل �ملبارك 
�لذي ح�شر من �حلجاز وينادي �لنا�ص باأ�شمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفو� �نه يقر�أ �لطالع ويك�شف لهم �مل�شتور 
ويتنباأ مب�شتقبلهم فتدفق �لنا�ص عليه، كل منهم يعطيه بع�ص �ملال لي�شتطيع �ن يعرف منه طالعه �و م�شتقبله �و �خباره 
فكان جحا يتظاهر بالتفكري و�لتمعن يف وجه �ل�شخ�ص ثم يبد�أ يف �لكالم ول ي�شكت �بد�ً.  ��شبوعان مر� وجحا يجل�ص 
�شيفاً يف كل بيت يوم و�حد فقط حتى جمع من �ملال �لكثري �لكثري ثم �علن نيته يف �لرحيل فحزن �لنا�ص ب�شدة وجاءو� 
ليودعوه حمملن بالهد�يا �لكثرية �لغالية فحملها و�شكرهم وخرج من �لقرية ر�كباً بغاًل غالية منحها له �حد �ملوثرين 
يف �لقرية. فذهب �إىل �لقرية �ملجاورة وباع �لبغلة ب�شعر كبري و��شرتى حمارين وعاد كما كان �إىل ��شله جحا وقد حمل 
�حلمارين بالهد�يا وو�شل �إىل بيته و�شم زوجته �إىل �شدره وهو يقول �نتقمت لك. ومنحها ما معه من نقود كثرية جد�ً 
��شرتت بها ذهب ومالب�ص جديدة وح�شرت بهم �حدى �لأعر��ص فكانت �جمل من �لعرو�ص و�خر�شت �أل�شنة ن�شاء �لقرية 
كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ل �شمت �هلل فيك �لن�شاء �بد�ً يا جحا.. �وح�شتنا فقال لها: �آ�شف يا زوجتى 

�حلبيبة كنت يف �حلجاز!. 

ك�شفت در��شة حديثة، �أن �لقهوة لها دور فعال يف �حلماية 
من خماطر �لوفاة �ملبكرة؛ وذلك بالإ�شافة �إىل فو�ئدها 

�لطبية �ملعروفة.
و�أجابت �لدر��شة �لتي ن�شرتها دورية �جلمعية �لأمريكية 
�لطبية، عن ت�شاوؤل �نت�شر بن حمبي تناول �لقهوة؛ وهو 
�لنتائج  وج��اءت   ،“ �ملبكرة؟  �لوفاة  ت�شبب  �لقهوة  “هل 

عك�ص ما هو معروف.
�لكافين ل  �لفورية وتلك �خلالية من  �لقهوة  �أن  وتبن 
ب�حبوب  مقارنة  للج�شم  �شرر�ً  �أقل  وهما  �لوفاة،  ت�شببان 
من  �حلماية  يف  �لفعال  �لقهوة  دور  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ن، 
خطر �لوفاة �ملبكرة. و�أ�شارت �لدر��شة، �إىل بع�ص �لفو�ئد 

�لقلب  �أم��ر����ص  م��ن  كالوقاية  للقهوة،  �ملعروفة  �لطبية 
وتقليل ن�شبة �لكولي�شرتول يف �لدم.

بيانات  بتحليل  �لدر��شة،  على  �لقائمون  �لباحثون  وق��ام 
متعلقة بالعاد�ت �ل�شحية لن�شف مليون �شخ�ص، تر�وحت 

�أعمارهم ما بن 38 عاماً و73 عاماً.
در��شات  م��ع  تتو�فق  �ل��در����ش��ة  نتائج  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�أنها ت�شطدم مع حكم حمكمة  كثرية �أجريت موؤخر�ً، �إل 
لو�ص �أجنلو�ص �لعليا، �لتي �أقرت فيها باأن عبو�ت �لقهوة 
�ل�شرطان؛  ي�شاحبها حتذير من  �أن  كاليفورنيا يجب  يف 
يف  ت�شتخدم  م�شرطنة  كيماوية  مادة  على  حتتوي  لكونها 

عملية �لتحمي�ص. 

القهوة تقي من الوف�ة املبكرة


